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Satan: hij die het 
kwaad zelf is

Wat doe ik verkeerd, 
waarom is God 

boos op mij?
 

“Al is de duivel 
zichtbaar aan het 

werk, hij heeft niet 
het laatste woord!”

Japke de Kraker-van Abbema, 
pastoraal werkster
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Christus overwint

We hebben het ons als redactie niet gemakkelijk ge-
maakt met het thema ‘God en het kwaad’. 

Ik merkte bij de voorbereiding dat je heel gemakkelijk in aller-
lei clichés kunt vervallen. Maar ook dat er heel veel psalmre-
gels over dit onderwerp door mijn hoofd schoten. Dit thema 
is van alle tijden. 

We lezen de kranten. We horen en zien verschrikkelijke verha-
len en beelden. Dan komt de roep uit ons hart omhoog: Heer, 
waar bent U? Het zijn toch uw kinderen die vervolgd, verdre-
ven en gruwelijk vermoord worden?! 
Psalmregels die we anders niet zo snel in de mond nemen, 
kunnen in ons opkomen: ‘God, sla hun de tanden uit de 
mond, verbrijzel de kaken van die leeuwen, HEER’ (Ps. 58:7). 
In onze eigen machteloosheid roepen wij de rechtvaardige 
God te hulp. Verwachten we het dan ook echt van Hem? We 
bidden, maar zien nog maar weinig veranderen. We willen 
wel op Hem vertrouwen, maar God lijkt vaak zo ver weg.

Ook in ons eigen leven kan God ver weg lijken. Het is heus 
niet vanzelfsprekend dat je bij verdriet en moeiten de zor-
gende hand van je hemelse Vader ervaart. Soms lijkt het of 
het kwaad goede mensen treft. Of wij slachtoffer zijn van 
de macht van de boze. Maar daarmee houden we onszelf 
natuurlijk voor de gek. Met de zonde is ook het kwaad in de 
wereld, en in onszelf, gekomen. Paulus zegt het zo: ‘Wat ik 
verlang te doen, het goede, laat ik na; wat ik wil vermijden, 
het kwade, dat doe ik’ (Rom. 7:19).

Maar door Christus zijn wij verlost van het kwade. Hij heeft 
het kwaad overwonnen en daarom mogen wij vast op Hem 
vertrouwen. Met deze woorden mogen wij elkaar bemoedigen 
en troosten.
Geve Hij, door zijn Geest, ons én zijn vervolgde kinderen 
kracht, moed en vertrouwen om vol te houden tot Hij komt.

Katrien Janssens-Salomons, voorzitter Bijbelstudiebond

God geeft 
kracht, moed 

en vertrouwen 
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BIjBelstudIe  | Sipke Alserda

Zonde, vloek en zegen
Gelovigen én ongelovigen 
zijn het er wel over eens: 
er is veel lijden in deze 
wereld. Verschrikkelijk, 
diepingrijpend lijden. 
Ook op grote schaal: 
slachtoffers van een 
tsunami, aardbeving 
of hongersnood. En 
epidemieën als door het 
ebolavirus.

Ook in de Bijbel komt veel lijden in 
beeld, bij gelovigen net zo goed 

als bij ongelovigen. In het Nieuwe 
Testament waarschuwt Jezus Christus 
zelf, dat gelovigen vaak via veel lijden 
de heerlijkheid zullen beërven. En dan 
noemt Hij met name lijden als vervol-
ging vanwege het geloof. Maar iemand 
als Paulus heeft ook last van een ander 
soort lijden: een ‘doorn in zijn vlees’. 
Met als oorzaak: een engel van de 
satan (2 Kor. 12).

Zonde
Dat brengt ons bij de vraag: wat 
bedoelen we precies met het ‘kwaad’? 
Valt alle lijden daar onder? Alle ziekte 
en rampen? Dit soort lijden is wel 
allemaal gevolg van de val in zonde. 
Toen zijn ziekte, lijden en dood in de 
wereld gekomen. Dat is niet alleen 
gevolg van de zonde, maar ook straf 
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op de zonde. God heeft een vloek over 
heel de schepping gelegd. Maar het 
echte ‘kwaad’ is de zonde zelf, en Satan 
wordt getypeerd als ‘hij die het kwaad 
zelf is’ (Mat. 13:19; Ef. 6:16). Zonde en 
Satan brengen scheiding tussen God en 
mens. Dat is erger dan al het andere. 

Dat is de opzet van Satan. En de mens 
laat zich (vaak) door hem verleiden.
Maar allerlei moeiten hebben soms 
ook een heilzame uitwerking. Het 
brengt mensen tot nadenken. Het leert 
mensen dat ze kwetsbaar en afhankelijk 
zijn; het brengt hen tot het inzicht dat 
ze het niet redden zonder hulp, zonder 
God. Het brengt mensen op de knieën, 
tot gebed. ‘Nood leert bidden’ is niet 
voor niets een bekende uitdrukking.

Verleiden
Waarin moeten we Gods hand zien? 
En hoe is Hij dan betrokken? In alle 
lijden? Ook bij het echte ‘kwaad’? Dat 
zijn moeilijke vragen. Moeilijk om 
overal een antwoord op te vinden en 
soms ook moeilijk om een antwoord te 
accepteren. Sommigen hebben om die 
reden het geloof vaarwel gezegd. 
Denk maar aan de vrouw van Job: ‘Zeg 
God vaarwel en sterf!’ (Job 2:9). Im-
mers: wat heb je aan het geloof als God 
je zulke erge dingen laat overkomen? 
Of berust die conclusie op een verkeerd 
beeld van God?

De menselijke factor 
We hebben het hier alleen nog maar over dingen, die ons overkomen 
zónder dat iemand er iets aan kan doen. Maar misschien vallen er 
nog wel meer slachtoffers door wat mensen elkaar aandoen. Denk 
maar aan alle oorlogssituaties, bijvoorbeeld Israël en de Palestijnen, 
IS-strijders in Noord-Irak, een vliegtuig dat neergeschoten wordt 
boven Oekraïne. Het lijden lijkt eerder toe dan af te nemen.

Schuldig
We proberen op een rijtje te zetten wat 
de Bijbel wel/niet hierover zegt.
In het paradijs ging het mis: Adam en 
Eva vielen in zonde. Daarmee is alle 
ellende begonnen. Of eigenlijk moeten 
we nog iets verder teruggaan: eerder 
al ging het in de hemel mis. Engelen 
kwamen in opstand tegen God, met 
de satan als hun leider (Judas 1:6). Dat 
is een van de meest onverklaarbare 
dingen in de Bijbel: hoe kon dat? God 
heeft alles goed geschapen. Hemel en 
aarde. Ook de engelen. En dan komen 
sommige engelen in opstand…
Je kunt hier allerlei vragen bij stellen, 
maar de Bijbel is hierover te summier 
om gefundeerde uitspraken te doen.
Daarna probeerde de satan Adam en 
Eva te verleiden tegen God in opstand 
te komen. Voor de mens was er dus 
een aanleiding van buitenaf. De mens 
werd verleid. En liet zich verleiden. 
Adam en Eva wisten heel goed dat ze 
tegen God ingingen, ze zijn dus niet vrij 
te pleiten. Ze waren goed geschapen 
en hadden staande kunnen blijven. Dus 
zijn ze schuldig. En dat konden ze niet 
afschuiven op een ander, al probeerden 
ze dat wel. Zo kwam het echte kwaad 
de wereld in.

Vervloekt
Had God dat niet tegen kunnen hou-
den? Vast wel. Waarom deed Hij dat 
dan niet? Dat is ook weer zo’n moeilijke 
vraag. Vanuit de Bijbel kunnen we wel 
zeggen: God had de mens een eigen 
verantwoordelijkheid gegeven. Anders 
dan andere schepselen. De mens was 
geschapen naar Gods beeld. En daar 
hoorde (kennelijk) een bepaalde ruimte 
bij om te kunnen kiezen en beslissin-
gen te nemen. Ook verkeerde keuzes 
en beslissingen. Inperken van die 
ruimte zou afdoen van dat ‘beeld van 
God-zijn’.

Twee dingen moeten overeind blijven 
staan:
n God had dit tegen kunnen houden.
n  Toch is God niet de oorzaak van dit 

kwaad en er niet schuldig aan.
God riep de mens ter verantwoording. 
En ook de satan. God straft en spreekt 
een vloek uit. De satan wordt vervloekt: 
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zijn kop zal vermorzeld worden. Op ter-
mijn zal God hem definitief vernietigen. 
Waarom op termijn en niet meteen? 
Dat staat niet letterlijk in de Bijbel, 
maar zal te maken hebben met de weg 
die God met de mens wilde gaan. De 
mens was schuldig en werd gestraft. Ze 
moesten de gevolgen van hun zonde 
ondervinden. 

Kinderen ter wereld brengen zal met 
pijn en moeite gepaard gaan, de onder-
linge relatie tussen man en vrouw zal 
niet meer zijn wat het was, het werken 
voor hun brood zal moeizaam gaan en 
soms nauwelijks voldoende opleveren. 
Want ook de aarde werd vervloekt: 
dorens en distels.
Prediker heeft het over ‘lucht en leegte’, 
de schepping is aan een vermoeiende 
cirkelgang onderworpen. Paulus zegt in 
Romeinen 8 dat de schepping zucht en 
in barensnood is.

Weer paradijs
Het is God die alles onder die vloek 
heeft gelegd. Het echte kwaad is de 
zonde. De vloek is gevolg en straf op de 
zonde.

Opvallend is hier, dat de mens níet 
vervloekt wordt! Is die verleiding ‘van 
buiten’ misschien toch een ‘verzachten-
de omstandigheid’? In elk geval: over 
gevallen engelen ontfermt God zich 
niet, maar wel over het nageslacht van 
Abraham (Heb. 2:16).
Ook al staat de mens een moeilijke 
weg te wachten, er is hoop. Want God 
laat weten met de in zonde gevallen 
mens verder te willen. Hij opent een 
weg daarvoor, door een verlosser aan te 
kondigen die de satan zal verslaan. En 
die ook de schepping van de vloek zal 
bevrijden (Rom. 8). Belangrijk daarbij 
is dat de mens in het vervolg wél de 
goede keus maakt: de kant van God 
kiest in de strijd tegen de satan.
Zo zal God eens een einde maken aan 
alle kwaad. En ook de gevolgen wegne-
men. Zodat de aarde – mét de mens! – 
eens weer een paradijs zal zijn.

Ds. S.M. Alserda is predikant te Hoogkerk
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Valkuil
Tegenover allerlei moeiten zijn rijkdom en voorspoed vaak een valkuil 
voor mensen. Het maakt mensen hoogmoedig. Het lijkt alsof ze God 
niet nodig hebben. De Heer Jezus waarschuwt: Het is moeilijk voor een 
rijk iemand om het koninkrijk van God binnen te gaan. Gemakkelijker 
nog gaat een kameel door het oog van een naald 
(Mat. 19:24 en parallelle plaatsen).

Samenvatting
Wat een ellende in deze wereld! Natuurrampen, ziekten en ongelukken. 
Bovendien, wat doen mensen elkaar wat aan: moord en doodslag, 
bedrog en oorlogen. En we moeten constateren dat die ellende de 
gelovigen net zo hard treft als de ongelovigen. Waarom moet dat 
allemaal zo? 
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Hoofd Hart Handen

n	  Wat betekent het dat God de 
Almachtige genoemd wordt? (o.a. 
Ex. 6:2 NBG ’51; betrek daarbij Hebr. 
11:18-19, Ps. 115:3).	

n	 	Welke vormen van lijden ken je? 
Betrek in het antwoord God en jezelf. 
Wat zou het nut van lijden in jouw 
leven kunnen zijn? Zie ook het lijden 
van Job, de doorn in het vlees van 
Paulus, de bezeten vrouw uit Lucas 
13. Vind je het zinvol hierover na te 
denken?

n	 	Kun jij vraag en antwoord 28 van 
de Heidelbergse Catechismus 
naspreken? En wanneer je het zou 
omdraaien: dankbaar in tegenspoed, 
geduldig in voorspoed?

n	  Lees Romeinen 8:28. Alles zal 
bijdragen aan het goede dat ons 
zal ten deel vallen. Wanneer zal dit 
gebeuren: nu in dit leven of straks, 
zodat wij iets hebben om naar uit te 
kijken?

n	 	Lees Openbaring 22:1-5. Verandert 
dit jouw kijk op het leed dat in de 
wereld plaatsvindt?

n	 	Is er een inhoudelijk verschil 
tussen Heidelbergse Catechismus 
zondag 10 en de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis artikel 13?

Voor werkvormen: www.steunpuntbijbelstudie.nl

n  Kan het lijden van gelovigen ook 
buiten God om gaan? (Mat. 6:25-34, 
Ef. 1:11)

n  Hoe staat het met het lijden van 
ongelovigen? Wat kunnen we zeggen 
over de zin en het doel van hun 
lijden en is God daarbij betrokken? 
(bijv. de plagen in Egypte)

n  Welke troost, welk houvast hebben 
gelovigen in het lijden? (Ps. 34:23, 
Mat. 6:25-34, Rom. 8:28)

n	  Welke uitspraak geeft je meer troost: 
God heeft het (lijden) toegestaan, of: 
God heeft het (lijden) zelf gedaan? 
(Am. 3:6, Jes. 45:6-7,  
Ex. 4:11)

n  Lees Genesis 3:6-7. Ben jij je bewust 
hoe de breuk is ontstaan tussen 
God en de mens, en hoe God 
betrokken is bij de zonde van de 
mensen? Vergelijk 2 Samuel 24:1 met 
1 Kronieken 21:1. (Zie ook Jak. 1:13, 
1 Joh.1:5 en 1 Joh. 3:8,16) Heeft dit 
consequenties voor jouw leven van 
alledag? Stel jij uiteindelijk toch ook 
God verantwoordelijk als je mensen 
hoort zeggen: ‘Als er een God is dan 
zou Hij wel een einde maken aan 
alle ellende’ of komt dat niet eens in 
je op. 

n  Maakt het bij het ondergaan van 
lijden voor jou als gelovige verschil 
hoe God erbij betrokken is? 
Bijvoorbeeld: 

  1 God doet het rechtstreeks: 
  2 Samuel 24:14.
  2   God bedenkt het, maar laat het 

uitvoeren door mensen/Satan. 
God bepaalt het doel: Paulus.

 3  God geeft ruimte aan mensen/
Satan, die dan zelf met eigen 
motieven het kwaad beramen en 
uitvoeren. God bepaalt zelf de 
grens: Job.

n		 	Lees Genesis 1:31. God maakte 
alles goed. Wat houdt dat goede 
concreet in, en kun je voorbeelden 
noemen waarbij jij sporen van Gods 
koninkrijk bent tegengekomen?

 

Opdracht
n	 	Zet het lijden dat op ons afkomt in de media eens af tegen Psalm 62.  Ga je er nu op een andere manier mee om?

n	 	Probeer in deze lijdensvolle eindtijd je broeder/zuster liefdevol te dienen en gastvrij te ontvangen met al je gaven zoals Petrus 
dat verwoordt in 1 Petrus 4:7-11.

Stellingen
n		 	Lijden is de nulmeting voor onze 

geluksbeleving geworden.

n		 Lijden is beproeving, geen straf.
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uItwerkIng  | Sipke Alserda

De hand van de Heer 
God is met ons onderweg naar het nieuwe paradijs. Wie vandaag in God gelooft, 
mag naar die toekomst uitzien. Het maakt dus verschil of iemand wel of niet in God 
gelooft: je toekomst hangt ervan af!

In Gods hand, Wubbo Boiten

8



We mogen geloven dat God ‘het 
kwade van ons zal weren óf voor 

ons zal doen meewerken ten goede’. Zo 
belijden we dat in ons doopformulier. 
In Heidelbergse Catechismus zondag 1 
belijden we – met andere woorden – 
hetzelfde. Maar ligt dat wel zo simpel? 
Weert God het kwade van ons? In elk ge-
val niet alle kwaad. Tenminste wanneer 
alle lijden hieronder valt. En meewerken 
ten goede (Rom. 8:28)? Zie je soms 
niet het omgekeerde gebeuren: mensen 
bezwijken onder alle ellende en raken 
daardoor het geloof kwijt?

Christus
De Bijbel zegt heel duidelijk: wie in God, 
in Christus gelooft, die wordt niet meer 
gestraft voor zijn/haar zonden. 

Want Christus heeft onze zonden op 
Zich genomen en de straf voor onze 
zonden gedragen. Wat dat betreft is er 
een verschil tussen gelovigen en onge-
lovigen: ook al overkomt hun hetzelfde 
lijden, voor een gelovige is dat niet meer 
bedoeld als straf. Je hoeft niet te denken: 
wat doe ik verkeerd, waaraan heb ik 
dit te danken, waarom is God boos op 
mij? Gods liefde voor zijn kinderen is 
onvoorwaardelijk. We hoeven niet eerst 
te presteren, laat staan zelf onze verlos-
sing verdienen. God heeft ons Christus 
gegeven als de volmaakte redder en 
bevrijder. 
Alle lijden dat gelovigen overkomt, is 
daarom niet meer als straf te zien (Ps. 
34:23). Maar wat is dan nog de zin van 
dat lijden?

Vruchten
De Heer tuchtigt wie Hij liefheeft (Heb. 
12). Omdat wij zondige mensen zijn, 
hebben wij correctie nodig. God moet 
ons steeds weer bijsturen om de goede 
weg te gaan, om op de goede weg te 
blijven. In die zin is God een echte 
Vader voor zijn kinderen. Hij doet 
wat goed voor hen is. En dan kan een 
‘tuchtmaatregel’ nuttig zijn. Op het 
moment zelf is het nooit plezierig en 
soms heel pijnlijk, maar het dient wel 
een doel: God grijpt op die manier in 
om te voorkomen dat we ons in gevaar 
begeven of schade toebrengen. 

Geestelijke schade. God wil zo geeste-
lijke groei geven, zodat we nog dichter 
bij Hem leven, daar nog meer van leren 
genieten en er des te zekerder van zijn, 
dat we die grote toekomst zullen berei-
ken (vgl. Rom. 5:3v; Jak. 1).

Hetzelfde wordt ook aangeduid door 
Johannes: ranken die aan de wijnstok 
Christus verbonden zijn en vrucht 
dragen, worden gesnoeid, zodat ze nog 
méér vrucht dragen (Joh. 15). En die 
vruchten hebben niet alleen betekenis 
voor God – zijn eer, zijn naam, zijn ko-
ninkrijk – maar zijn ook een verrijking 
voor ons zelf: nu al, in dit leven mogen 
we daar de vruchten van plukken!

Waarom?
‘Niet klagen maar dragen en bidden om 
kracht.’ Hoe zinvol en waar deze uit-
spraak ook mag zijn, enige nuancering 
is toch wel op zijn plaats. In de Bijbel 
wordt heel wat geklaagd! Lees bijvoor-
beeld de Psalmen. Of een bijbelboek 
als Klaagliederen (van Jeremia). Daar is 
kennelijk ruimte voor. Gelovigen hoe-
ven niet altijd te jubelen en ‘halleluja’ te 
roepen. De tranen mogen er ook zijn. 
Maar dan is het gelukkig geen verdriet 
zonder hoop, zoals Paulus zegt (1 Tess. 
4:13). Ons geloof maakt het verdriet wel 
anders.
We mogen best de vraag stellen naar 

Theorie en praktijk 
Wat de Bijbel ons leert zou je theorie kunnen noemen: wat voor 
gelovigen de zin is van het lijden dat hun overkomt. Maar in de 
praktijk is vaak moeilijk te zien welke les God ons hiermee wil 
leren, en welke vruchten eruit voortkomen. Vaak zien we dat pas 
veel later. En soms zien we dat helemaal niet. Wat is bijvoorbeeld 
de zin wanneer iemand – een gelovige – in zijn/haar jeugd wordt 
misbruikt en daardoor voor het leven beschadigd is? Wat is er de 
zin van wanneer gelovige ouders zien dat hun kind kerk en geloof 
vaarwel zegt? Dat zijn vragen waarop wij vaak geen antwoord 
hebben.
Ook iemand als Job heeft, voor zover wij weten, geen antwoord 
gekregen op de vraag waar zijn lijden allemaal goed voor was. Ook 
al blijkt uit dat bijbelboek wel dat God er een hoger doel mee had: 
zijn strijd tegen Satan!
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het ‘waarom’. Wat is Gods bedoeling? 
Niet om God ter verantwoording te 
roepen, maar om de zin te ontdekken. 
Wanneer we dat inzien, helpt ons dat 
om vol te houden.
Maar als we dat niet zien, komt het 
aan op gelóven: vertrouwen dat God 
wél een antwoord heeft en weet wat 
Hij doet. Hij is onze Vader die echt het 
beste met ons voor heeft. Wij zijn kin-
deren die op Hem mogen vertrouwen, 
ook zonder alles te begrijpen.

God, Satan of mensen?
Soms helpt om het zó te zien: het 
kwade (lijden) komt nooit uit Gods Va-
derhand. Hij bedenkt het niet en heeft 
er niet rechtstreeks de hand in. Dat 
zijn mensen, of dat is de satan. Maar 
vervolgens geeft God er een draai aan 
ten goede.

In veel gevallen zal dat zo zijn. De 
Bijbel noemt die mogelijkheid ook, 
bijvoorbeeld bij Job. Maar uiteindelijk 
is dat toch niet meer dan een ver-
schuiven van de vraag: als God het 
niet bedenkt en niet zelf doet, waarom 
laat Hij dat dan wel toe?! Want daar is 
de Bijbel toch wel heel duidelijk in: er 
gaat niets buiten God om, Hij weet en 
overziet alles. Hij weet het van tevoren 
en Hij bestuurt alles. Hij is en blijft de 
Almachtige.

Maar de Bijbel gaat nog een stapje 
verder: God gebruikt mensen soms 
bewust, en ook de satan. Hij schakelt 
bijvoorbeeld Nebukadnessar in, een 
heidense vorst, om zijn volk te straf-
fen. En koning Saul wordt geplaagd 
door een kwade geest, die door God 
gestuurd is (1 Sam. 16:14-16).
Nóg een stapje verder: God doet het 
soms ook zelf, rechtstreeks. Hij stuurt 
zijn engel naar Egypte om daar in 
tien plagen dood en verderf te zaaien 
(Ex. 12:12, 23, 29). En als David wordt 
gestraft voor een volkstelling, kiest hij 
voor drie dagen pest: omdat het beter 
is te vallen in de handen van de HEER 
dan in mensenhanden (2 Sam. 24:14).

Slachtoffer of dader?
Wanneer het gaat over lijden, over het ‘kwade’ dat ons overkomt en waar 
we vaak moeite mee hebben, dan plaatsen we onszelf meestal in de rol van 
slachtoffer. Maar laten we niet vergeten dat we heel vaak ook dáder zijn. 
Wij maken het andere mensen soms heel moeilijk. Met onze woorden (en 
daden) beschadigen wij regelmatig onze naaste. Niet voor niets zijn veel 
mensen teleurgesteld in kerkmensen. Ze hebben kwaad ondervonden, zich 
in de steek gelaten gevoeld. Wij zijn zelf dus ook regelmatig oorzaak van 
lijden. En zo werktuig van het ‘kwade’. Wij vormen soms een belemmering 
voor anderen om in God te gaan geloven. Dat komt omdat ook gelovige 
mensen nog steeds zóndige mensen zijn.

Beeld van Christus
Het is heel bijzonder dat God om ons 
geeft. En dat Hij ons vérgeeft. Zijn 
Zoon offerde Hij daarvoor op. Jezus gaf 
zijn leven voor ons. Zo lief heeft God 
zondaars. Dat is ook iets wat wij nooit 
kunnen begrijpen. Maar tegelijk iets 
waar we geweldig dankbaar voor zijn.
En God gaat in zijn liefde nog verder: 
Hij wil met zijn Geest in ons wonen 
en ons vernieuwen naar het beeld van 
Christus (Rom. 8:29). Zodat we steeds 
meer leven in liefde voor Hem en voor 
onze naaste.

Ds. S.M. Alserda is predikant te Hoogkerk

Samenvatting
Wie in God gelooft, wordt op de route naar de nieuwe toekomst gezet. 
Door Christus, de redder van deze wereld. In het dagelijks leven is het 
vaak moeilijk te zien, want het lijden blijft hetzelfde. Maar de toekomst 
is zeker, dat maakt het leven draaglijk.

10

Vragen waarop wij vaak 
geen antwoord hebben



Verberg uw gelaat en zij bezwijken van 
angst, ontneem hun de adem en het is 

met hen gedaan, dan keren zij terug tot 
het stof dat ze waren

Psalm 104:29
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“God kijkt in de harten”
Japke de Kraker-van Abbema, pastoraal werkster onder vluchtelingen en asielzoekers

Japke de Kraker-
van Abbema 
(1950) is getrouwd en 
woont in Goutum (bij 
Leeuwarden). Ze is lid van 
de GKv ‘De Morgenster’ 
in Leeuwarden. Haar 
evangelisatiewerk doet 
ze niet specifiek namens 
‘De Morgenster’, maar in 
opdracht van meerdere 
kerken die nauw 
betrokken zijn bij het wel 
en wee van asielzoekers in 
Friesland.

IntervIew  | Frits Tromp

Japke de Kraker werkt met vluchtelingen die open staan voor Jezus Christus, en 
met asielzoekers die christen zijn geworden. De verhalen die zij hoort van deze 
gevluchte bekeerlingen, zijn soms ten hemel schreiend. Wie de islam verlaat en 
christen wordt, is een afvallige. En daar horen wraakacties bij.
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In het Friese Noordburgum werd 
een aantal asielzoekers gedoopt – 

vluchtelingen die door het werk van 
de heilige Geest met hulp van bijbel-
studies, doopcatecheses en preken 
tot geloof in Jezus Christus zijn geko-
men. Japke: “Ik vind het altijd bijzon-
der om te zien hoe blij deze nieuwe 
christenen met het geloof in Jezus 
Christus zijn. Ondanks een onzeker 
bestaan in Nederland en ervaringen 
in asielzoekerscentra geeft het geloof 
hun een houvast dat ze eerder niet 
hadden.”

Zeven uur per dag
Tussen de asielzoekers zitten veel 
moslims die tot het christendom zijn 
bekeerd. Sommige al in het land van 
herkomst en zijn daarom gevlucht, 
andere hebben in Nederland Jezus 
leren kennen als hun verlosser. 

“De verhalen dat asielzoekers een 
bekering ‘faken’ voor een verblijfs-
vergunning hoor ik natuurlijk ook. 
Maar wie ben ik om bij voorbaat een 
oordeel daarover te vellen? Alleen 
God kan in hun harten kijken; Hij 
gaat over de mensen, niet ik. En God 
werkt met kromme stokken! Soms is 
er aanvankelijk een verkeerd motief!
Wanneer moslims echt christen wor-
den, zijn ze vol enthousiasme met de 

Bijbel bezig. Er zijn ‘nieuwe christe-
nen’ die soms zeven uur per dag in 
de Bijbel lezen. Ik ken ook het verhaal 
van een Perzische journalist die chris-
ten is geworden. Hij had in zijn land 
een boekenkast met veel naslagwer-
ken. Die heeft hij moeten achterlaten. 
Nu hij de Bijbel leest, beschouwt hij 
zijn achtergelaten boeken als duister-
nis, omdat het in die boeken niet gaat 
om het licht van de wereld.”

Status
“Wat uit de islam bekeerde christenen 
vaak niet of veel minder hebben, is 
het zondebesef. Dit onderwerp komt 
in de Koran nauwelijks voor. Ze lopen 
het gevaar de zonde te bagatellise-
ren. Dan vertel ik bijvoorbeeld het 
verhaal van de farizeeër die zichzelf 
op de borst klopt. En laten we naar 
onszelf kijken; wij kunnen ons ook zo 
gemakkelijk uitnemender vinden dan 

een ander. Het gebeurt ons eveneens 
vaak dat het draait om onze eigen eer 
in plaats van om de eer van Christus, 
net als bij die farizeeër.”
Tegelijk wijst De Kraker op het bijzon-
dere dat de moslims vaak hebben. 
“Ze snakken naar het evangelie meer 
dan wij, gemiddeld genomen. En als 
zij de schat Jezus vinden, poetsen zij 
die als het ware op en zijn er enorm 
blij mee. Het blijkt bij een aantal 
dat zij alles achter willen laten om 
zich te richten op hun nieuwe leven. 
Het gaat dan bij deze, soms illegale, 
vluchtelingen om de status die Jezus 
geeft. De status van de IND is niet 
meer het belangrijkste doel van hun 
vlucht.”

Hand van God 
“De verhalen over ervaringen van 
vluchtelingen verwerk ik in boeken. 
Het laatste boek Stervende vrijheid… 

Sinds jaar en dag werkt Japke in verschillende azc’s en 
opvanglocaties in Friesland, waaronder Noordburgum en 
Sint Annaparochie. De reden dat ze zo actief is onder de 
vluchtelingen, komt vooral door haar verlangen naar de 
wederkomst. “Bij elke nieuwe broer en zus komt het getal 
van de volheid dichterbij. En daarmee ook de terugkomst van 
Jezus; daar kijk ik erg naar uit.”
Als kind wilde Japke al met zending en evangelisatie bezig zijn. 
Toen zij met haar man Krin in Suriname woonde, adopteerden 
ze een donkere dochter. Mede door de ervaringen die zij met 
haar opdeden, werden ze nadrukkelijk bepaald bij het feit dat 
sommige mensen stigmatiseren. 
Japke geeft onder meer bijbelstudie en doopcatechese aan 
vluchtelingen die hierom vragen en is betrokken bij praktische 
randzaken als autorijden van azc naar de kerk. In haar eentje 
kan ze het niet – een netwerk om haar heen zou haar helpen. 
Bijvoorbeeld mensen die willen autorijden en/of illegale 
vluchtelingen tijdelijk in huis willen nemen.

God werkt met 
kromme stokken
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schreef ik op verzoek van een Iraanse 
jongen die zijn verhaal had verteld. 
Dat neem ik dan niet een-op-een over. 
In het verhaal verwerk ik ook andere 
ervaringen, zodat de hoofdpersonen 
niet getraceerd kunnen worden. 

Want wie als moslim de islam verlaat 
voor het christendom, krijgt te maken 
met onderdrukking door hun voorma-
lige geloofsgenoten. Achmed bijvoor-
beeld: hij werd door zijn kamergenoot 
bewerkt met een mes omdat hij naar 
de kerk wilde. Gelukkig was de politie 
er snel bij, waardoor Achmed nog 
leeft. Hierin zie ik de hand van God, 
die deze gelovige heeft bewaard.”

Goede vertaling
“Die tegenstand is zonder meer het 
werk van de duivel. Satan werkt ook 
op een andere manier tegen. Bij-
voorbeeld toen de directeur van de 
school op het asielzoekerscentrum 
(azc) in Sint Annaparochie weigerde 
om kinderen uit vier gezinnen over 
te schrijven naar een gereformeerde 
basisschool in Blije. 
Vanaf die tijd verbood de locatieleider 
van het azc mij bekeerlingen in het 
centrum op te zoeken. Of neem het 
feit dat over bekeerlingen van een 
azc die naar de gereformeerd vrijge-
maakte kerk gaan en hun kinderen 
naar een gereformeerde school willen 
sturen, kwaad gesproken wordt. In 
deze kerk zou men niet geloven in de 
heilige Geest, ook tegen de kinder-
doop wordt geageerd. 

Overigens vindt een Iraanse evange-
list, aangesloten bij een pinkstergroe-
pering, dat een vrouw niet mag evan-
geliseren. Bovendien moet iemand 
uit Iran komen in verband met kennis 
van de cultuur en ook een goede bij-
belvertaling is van grote waarde.”

Goede moed
Het grote voorbeeld van haat van 
de boze is IS. In Stervende vrijheid… 
wordt een ‘afrekening’ door mogelijk 
IS-figuren beschreven. In Gevlucht uit 
Afghanistan legt Japke uit dat de ‘heil-
staat’ (dar al-salam) tot doel heeft om 
het rijk waar christenen in de meer-
derheid zijn (dar al-harb) te overwin-
nen. “Dat het hierbij niet zachtzinnig 
toegaat, hebben we aan de filmpjes 
met de onthoofdingen kunnen zien.

Christenen in een moslimomgeving, 
tot christendom bekeerde moslims, 
het zijn onderwerpen waar de satan 
vrij spel lijkt te hebben. Toch mogen 
wij goede moed houden. Al is de dui-
vel zichtbaar aan het werk, hij heeft 
niet het laatste woord! Als ik kijk naar 
een dienst waarbij zes mensen wor-
den gedoopt, zie je dat God almach-
tig is en ons in zijn handen houdt. 
Gelukkig maar.”

In mei van dit jaar verscheen haar jongste boek Stervende vrijheid…  
over onderdrukking in Iran. Het boek gaat over de twee vrienden 
Hassan en Koorosh, beiden opgegroeid in de traditionele islam. 
Maar beide mannen merken dat de islam niet de godsdienst is waar 
ze verlossing kunnen vinden. Langzaam maar zeker verschuift hun 
blikveld naar het christendom. De Iraanse leiders en familie zijn 
hier niet over te spreken. En eenmaal in Nederland worden ze niet 
met open armen ontvangen.
De opbrengst van Stervende vrijheid… gaat naar illegale bekeerlingen 
uit Iran, Egypte en Afghanistan.

Het gaat om de status 
die Jezus geeft

Bewerkt met een 
mes omdat hij naar 
de kerk wilde
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We zijn op vakantie in de Harz ge-
weest. Dat gebied is vol bergen 

die hoger zijn dan de Amerongseberg 
en bossen die maagdelijker zijn dan de 
Veluwe. Om een voorbeeld te noemen: 
de Brocken is 1142 meter hoog, en daar 
kunnen wij niet aan tippen. Ooit, las 
ik, was het Harzgebergte hoger dan de 
Alpen. Dat vind ik zulke intrigerende 
informatie. Ik stel me dan voor dat 
iemand met een lange duimstok die 
berg meet en daarna meteen even de 
Alpen checkt. De Duitsers reageren blij 
natuurlijk, want zij hebben de hoogste. 
Maar dan besluit iemand anders die 
cijfers even te controleren en oeps: de 
Brocken is toch een stukje korter. Hoe 
verwerk je zo’n teleurstelling als land?

Het wemelt daar van de miniheksen. Ze 
hangen uitdagend op hun bezemstelen 
bij iedere zichzelf respecterende winkel. 
Dat komt door Goethe. Hij verzon het 
verhaal van Faust met de heksen op de 
Brockenberg. Onschuldige bangmakerij 
in de Harz, dachten wij. Wat kon er nou 
voor kwaad huizen in die majesteitelijke 
bossen? Dat bleek toch wel een vergis-
sing. Want we zagen het museum over 

concentratiekamp Buchenwald, die plek 
van slavenarbeid en weerzinwekkende 
moordlust. Het kwaad regeerde daar 
tijdens de oorlogsjaren. Waarom doen 
mensen zulke dingen?

Lees deze oude fabel. Een schorpioen 
vraagt aan een kikker of hij op zijn 
rug mee mag naar de overkant van de 
rivier. ‘Ja, ik ben me daar gek,’ zegt de 
kikker, ‘ik ken jou met je giftige staart. 
Dat overleef ik niet.’ ‘Ach,’ zegt de 
schorpioen, ‘doe niet zo negatief! Als 
ik jou steek verdrinken we allebei.’ Dat 
was een goed punt. Dus de kikker laat 
de schorpioen op zijn rug klimmen en 
begint te zwemmen. Maar hij is nog 
niet halverwege of hij voelt de steek. 
‘Waarom?’ vraagt de kikker voor hij 
wegzinkt. ‘Het is mijn natuur,’ ant-
woordt de schorpioen en verdwijnt met 
de kikker onder het water. 

We zijn behekst door de zonde. Naar 
mijn aard ben ik eropuit God en mijn 
naaste te haten. Als God niet ingrijpt, 
overwint het kwaad. Maar God is liefde. 
Dat is zijn aard en Hij heeft uiteindelijk 
het laatste woord.

Waarom doen mensen 
zulke dingen? 

Truus van der Laan-Barnhard uit 
Veenendaal is huisvrouw en moeder 
van vier volwassen kinderen en oma 
van zes kleinkinderen. Ze schrijft al 
zo’n 45 jaar als liefhebberij.

‘Het is mijn natuur’

truus
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Een eeuwenoude 
‘nieuwigheid’
Jezus zei tegen zijn discipelen: ‘De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij 
komt, de weg wijzen naar de volle waarheid’ (Joh. 16:13). Hij bedoelde daarmee de 
heilige Geest. In de loop der eeuwen hebben veel mensen gedacht dat zij die Geest 
waren. Een van hen was Mani (216-267), stichter van een wijdverbreide godsdienst, 
het manicheïsme. Hij zag zichzelf als de laatste verkondiger van alle geloof.

Het manicheïsme werd in de 
volgende eeuwen een belangrijke 

godsdienst. Manicheeërs vond men 
in een brede strook tussen Spanje en 
China; vooral in het Perzische rijk, maar 
ook in het Romeinse. Het Perzische rijk 
was een groot rijk ten oosten van het 
Romeinse, en vaak in oorlog daarmee.

‘Hoger ik’
Mani moet een kleurrijk figuur zijn 
geweest. Hij reisde grote afstanden, 
was kunstenaar en sprak met grote 

De leer van Mani
In de oertijd waren er twee scheppergoden tegenover elkaar: de goede 
god en de vorst der duisternis. De vorst der duisternis zocht de strijd. In 
die strijd is de schepping ontstaan. Ze is een mengsel geworden van goed 
en kwaad, licht en duisternis, geest en stof, waarheid en leugen. De goede 
god heeft niets te maken met het kwaad. Het lichaam van de mens, of 
breder het stoffelijke, verleidt hem tot zonde. Maar de ziel van een mens 
kan uit het stoffelijke terugkeren tot het licht. Door goede redeneringen 
kan de mens zichzelf verlossen. Dat vraagt om bijzonder inzicht en vooral 
om een leven in seksuele onthouding. Door het baren van kinderen komt 
het kwaad steeds terug in de wereld. Eens zullen licht en duister weer 
gescheiden worden. 

Door baren komt 
het kwaad terug 
in de wereld

overtuigingskracht. Hij ontwikkelde 
een nieuwe geschreven taal en had 
voor die tijd aansprekende ideeën. Hij 
groeide op in de buurt van Bagdad, in 
een gemeenschap van wederdopers die 
bepaalde rituelen van het jodendom 
en het christendom uitvoerden. Hij 
kwam daartegen in verzet. Op 24-jarige 
leeftijd kreeg hij openbaringen van een 
‘hoger ik’, een goddelijk zelf, die hij zijn 
‘tweeling’ of ‘gezel’ noemde. 
Hij probeerde alle godsdiensten die 
vóór hem geweest waren samen te vat-

ten en meende dat zijn godsdienst de 
enig ware was. Hij schreef acht boeken 
die samen zijn ‘bijbel’ vormden. Hij 
had bewondering voor Jezus, maar veel 
kritiek op het Oude en Nieuwe Testa-
ment.

Zijn leer is ingewikkeld en de beschrij-
vingen ervan zijn niet eensluidend. Zijn 
aanhangers in verre streken interpre-
teerden hem op hun eigen manier. 
Soms werd de leer ingepast in een 
bestaande godsdienst. Manicheeërs 
waren pacifisten en vegetariërs.

Vervolgd
Dat Mani’s leer zich zo kon verspreiden 
kwam ondermeer doordat de heerser 
van het Perzische rijk in Mani een mid-
del zag om de groeiende godsdienstige 
tegenstellingen te beheersen. Ook 
in het Romeinse rijk kreeg de sekte 
aanhang. Dat duurde niet lang. Hun 
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vreemde levensstijl leidde tot vervol-
ging. Daardoor werd de leer juist verder 
verspreid. Mani zelf werd gevangen 
gezet en onthoofd. De manicheeërs zijn 
zowel in Europa als in Azië altijd zwaar 
vervolgd door de keizers en de rooms-
katholieke kerk. Mani’s godsdienst 
bestaat niet meer.

Gnostiek
Waarom zo veel interesse voor een niet 
meer bestaande godsdienst? 
Allereerst om hun opvattingen over 
goed en kwaad. Zelfs Augustinus, leider 
van de christenheid in de 4e eeuw in 
Noord-Afrika, voegde zich een aantal 
jaren bij de manicheeërs. 
Vervolgens omdat het manicheïsme 
veel godsdienstige verbindingen kende 

met zijn voorgangers en volgers. Mani 
gebruikte het jodendom en het chris-
tendom. 
Hij is een bron voor kennis van de 
gnostiek, een belangrijke religieuze 
stroming, door de apostel Johannes al 
bestreden in zijn eerste brief. 

Geloof is alleen voor ingewijden die 
bijzondere kennis hebben. Ook heeft 
hij elementen overgenomen van Zara-
thoestra en Boeddha, ‘profeten’ van 
ver voor onze jaartelling. Latere sekten, 
zoals de Bogomielen in Bulgarije (vanaf 

Mani stichtte vanuit Bagdad een 
‘kerk der rechtvaardigheid’. Die 
kende een strakke organisatie en 
een groot missionair besef met 
een paus, 12 apostelen of leraren, 
72 bisschoppen en 360 oudsten. 
Er waren twee soorten gelovigen: 
uitverkorenen die alle leefregels 
toepasten en toehoorders die 
voor hen zorgden. Zij konden 
opklimmen.

Mani en de Nederlandse Geloofsbelijdenis
In artikel 9 Het getuigenis van de Schrift voor deze leer (van de 
Drie-eenheid) wordt Mani genoemd in een rij ketters. In artikel 
12 De schepping van de wereld; de engelen wordt de dwaling van 
de manicheeërs verworpen en verfoeid.

Geloof is alleen 
voor ingewijden

de 10e eeuw) en de Albigenzen of 
Katharen in Zuid-Frankrijk (13e eeuw) 
zouden hun ideeën aan Mani ontlenen. 
En er zijn verbanden met de newage-
beweging van de vorige eeuw.

Eeuwenoud
De belangstelling voor het maniche-
isme werd vernieuwd in 1969, toen in 
Egypte een bundeltje met honderden 
perkamentblaadjes gevonden werd. De 
Universiteit van Keulen kocht het. Na 
restauratie bleek het een belangrijke 
bron van werken van en over Mani 
te bevatten. Internationale instituten 
houden zich met Mani bezig. Er is nu 
een Nederlandse vertaling van de Mani-
codex en een professoraat in Nijmegen. 
Veel ketterijen en ‘nieuwigheden’ zijn in 
wezen al eeuwenoud…

Joke Heijs heeft geschiedenis 
gestudeerd en woont in Zwolle

Fragment van de Manicodex
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In de Bijbel kom je ze nog overal 
tegen: slaven en slavinnen. Zelfs 

meer dan je op het eerste gezicht zou 
denken. Zowel in het Oude als in het 
Nieuwe Testament wordt voor ‘slaaf’ 
en ‘(dienst)knecht’ precies hetzelfde 
woord gebruikt. Dus overal waar 
‘(dienst)knecht’ staat, mag je ook 
‘slaaf’ lezen. 

Oude functie
Dat zegt iets over het slavenleven. Van 

de bijbelse slaven waren de meeste 
geen ‘oom Tom’. De slaveneigenaar 
nam de verantwoordelijkheid voor het 
leven en welzijn van zijn slaven op zich, 
zoals een goede werkgever rekening 
houdt met de belangen van zijn werk-
nemers. 
Een slaaf werd in ieder geval van voed-
sel, kleding en onderdak voorzien. Een 
dagloner moest daar zelf maar voor 
zorgen. Redde die het niet en maakte 
hij schulden, dan kon hij als slaaf ver-

kocht worden. Dan was hij misschien 
wel zo goed af. Vandaar dat de wet 
een bepaling kende voor een regeling 
wanneer een slaaf niet vrijgelaten wilde 
worden (Deut. 15:16-17).

In het Romeinse rijk werden mensen 
vaak slaaf doordat de inwoners van 

Een goede functie
Dat gedoe rond Zwarte Piet zegt je misschien niets. Maar stel je eens voor dat je eigen 
opa als slaaf op een plantage werkte en verkocht werd bij je oma vandaan. Dat is geen 
prettige terugblik. Maar goed dat de slavernij is afgeschaft! 

De eigenaars kwaad: 
weg investering!
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weet-je

Als je een Weet-je voor ons hebt dat ook voor anderen belangrijk kan zijn,  
stuur het dan naar redactie@bijbelstudiebond.nl.

Job als luisterboek
De bijbelstudie-uitgave Job. Waar is de vader? van ds. Henk 
Bondt, is ook uitgegeven als gesproken uitgave. Het gaat 
om een proef van de Commissie Bijbelstudie Uitgaven 
(CBU), onderdeel van de Gereformeerde Bijbelstudiebond. 
Met de gesproken versie van de bijbelstudie wil de CBU 
tegemoetkomen aan broeders en zusters met een visuele 
handicap. Natuurlijk kunnen ook ziende broeders en zusters 
gebruik maken van dit luisterboek, bijvoorbeeld als zij 
tijdens een reis hun tijd zinvol willen inzetten.
Ds. Henk Bondt, Job (mp3-cd), 2012, 
De Luisterpost|Bralectah Zwolle, €11,90 + verzendkosten.
Bestellen: De Luisterpost|Bralectah, 038-4270448 of 
info@luisterpost.nl.

Bijbel in Gewone Taal
Half oktober is de Bijbel in Gewone Taal 
verschenen. Het is een vertaling van 
de Bijbel in taal die iedereen begrijpt; 
een vertaling van de hele Bijbel uit de 
bronteksten (Hebreeuws en Grieks). 
De Bijbel in Gewone Taal is duidelijk en 
toegankelijk. Er worden gewone woorden 
in gebruikt, de zinnen zijn helder en niet 
te lang. De tekst is duidelijk opgebouwd 
en de lay-out is overzichtelijk. Moeilijke 
beeldspraak wordt verduidelijkt. Door het 
gebruik van gewone taal is de tekst voor 
iedereen goed te begrijpen.

een ingenomen stad als slaaf werden 
verkocht. Zo’n stad bevatte scholen en 
misschien wel een universiteit. Knappe 
koppen werden gewoon in hun oude 
functie aangesteld; dan brachten ze 
veel geld op voor hun nieuwe eige-
naars. 

Steun
Je kent de geschiedenis van de waar-
zeggende vrouw (Hand. 16:16-21). Met 
haar bijzondere ‘gaven’ was zij natuur-
lijk een kostbare slavin. Haar eigenaars 
hadden geld bij elkaar gelegd en een 
soort vennootschap gevormd. Maar 
toen hun slavin met de boze geest het 
vermogen tot waarzeggen verloor, ging 
de bv ‘De waarzeggende slavin’ failliet. 
De eigenaars kwaad: weg investering!

Over het algemeen werden slaven rede-
lijk goed behandeld. Je had er immers 
niets aan als ze ziek werden en stier-
ven. Hoe beter je voor hen zorgde, des 
te langer had je er plezier van. 

Veel slaven werden na jaren van 
dienstbaarheid vrijgelaten. Ze werden 
daarbij door hun voormalige meesters 
gesteund bij hun carrière als vrij burger. 
Zulke vrijgelatenen konden het soms 
ver schoppen. 
De procurator Felix (Hand. 23-24) is 
zijn loopbaan ooit als slaaf in het kei-
zerlijke huishouden begonnen.

Gelijkheid
Paulus raadt de gelovige slaven aan de 
kans om zich vrij te kopen te benut-
ten (1 Kor. 7:21). Het is maar een dun 
lijntje, dat ook nog eens staat naast vet 
onderstreepte apostolische geboden 
aan slaven om hun meesters te gehoor-
zamen. Toch wel goed dat door het 
christendom gestempelde volken dat 
dunne lijntje tot het einde toe hebben 
doorgetrokken en de slavernij hebben 
afgeschaft. Zou het misschien Gods 
bedoeling zijn dat we hetzelfde doen 
met het dunne lijntje over de gelijkheid 
van de vrouw? 
 

Het dunne lijntje 
doortrekken
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leerHuIs | Lucius de Graaff

Dit is de titel van een boek dat in 
1983 in het Nederlands is versche-

nen. Het is geschreven door de rabbijn 
Harold S. Kushner. En hoewel het boek 
dertig jaar oud is, had en heeft het grote 
invloed op het denken van veel chris-
tenen over het lijden dat hen in deze 
wereld treft.

Kushner heeft dit boek geschreven na 
het overlijden van zijn zoon Aäron. 
Aäron is nog geen veertien jaar gewor-
den. Hij leed aan progeria, een verou-
deringsziekte. Een kleine jongen ziet er 
op den duur uit als een oud mannetje. 

Kushner beschrijft in dit boek zijn getob 
over de rol van God in het lijden van 
zijn zoontje. De manier waarop de 

rabbijn dit beschrijft is herkenbaar voor 
elke gelovige die dergelijke ellende heeft 
meegemaakt in zijn leven.

Het is belangrijk om te benadrukken dat 
Kushner een rabbijn is en geen chris-
telijke voorganger. Dat hij een liberale 
rabbijn is, blijkt ook uit de titel van het 
boek. Hij is van mening dat een mens 
de verantwoordelijkheid heeft om het 
goede te kiezen en het kwade na te 
laten. Maar daarnaast heeft men ook de 
vrijheid elkaar kwaad aan te doen. Dat 
verklaart de Holocaust, de stelselmatige 
vernietiging van zes miljoen Joden.

Kushner geeft in zijn boek geen bijbels 
verantwoord antwoord op de vragen 
naar het ‘waarom’ van het lijden. De 
Bijbel leert duidelijk dat een mens sinds 
de zondeval niet meer in staat is het 
goede te kiezen.
Ook al zijn de uitgangspunten van 
Kushner niet de onze, hij brengt de 

pijnpunten van de belijdenis van Gods 
voorzienigheid wel duidelijk in kaart. 
Dat doet hij aan de hand van het boek 
Job.

In mijn Leerhuis ‘Waarom?’ ga ik verder 
in op het boek en geef ik een beoorde-
ling vanuit de Schrift. Omdat Maarten ’t 
Hart in zijn boek Een vlucht regenwulpen 
(het gratis boek van de campagne Ne-
derland Leest 2014) ongenadig afrekent 
met de belijdenis van Gods voorzienig-
heid in zondag 10 van de Heidelbergse 
Catechismus geef ik ook aandacht aan 
dit boek. 

Ds. L.W. de Graaff is emerituspredikant 
en woont in Heerde

Het Leerhuis ‘Waarom?’ is te vinden op 
www.steunpuntbijbelstudie.nl

Als ’t kwaad goede 
mensen treft

Riet Steenbergen-Busstra | vooruItBlIk

De pijnpunten van de 
belijdenis van Gods 
voorzienigheid 
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leerHuIs | Lucius de Graaff

Omdat Martin van Veelen stopt 
met zijn rubriek Afstanden 

moesten we op zoek naar een nieuwe 
rubriekschrijver. Het resultaat is ver-
rassend: met wat duw- en trekwerk 
kunnen we maar liefst vier nieuwe 
rubrieken introduceren:
n  Het kunstenaarsechtpaar Gootjes 

zal een, zo mogelijk aan het thema 
gerelateerd, kunstwerk in beeld 
brengen en nader toelichten. 

Riet Steenbergen-Busstra | vooruItBlIk

Wat de pot schaft in 2015
Ver voordat het laatste nummer van WegWijs in dit jaar verschijnt is de redactie al druk 
bezig geweest om de volgende jaargang in te vullen. Ook over de rubrieken hebben we 
nagedacht. Aan mij de eer dat wereldkundig te maken.

Bij de rubriek: Op de klank af

De Bijbel heeft een grote invloed op de ontwikkeling van de 
Nederlandse taal gehad. Woorden en uitdrukkingen zijn in 
ons dagelijks spraakgebruik terechtgekomen en worden door 
iedereen gebruikt, of je nu wel of niet iets met de Bijbel hebt. 

Het is opvallend hoe het met veel uitdrukkingen de eeuwen 
door is gegaan. Vele zijn een eigen leven gaan leiden en qua 
betekenis ver afgedreven. De oorspronkelijke betekenis is 
soms maar een slap aftreksel van de huidige. 
Ik heb verschillende uitdrukkingen teruggezocht in de 
bijbeltekst en hier in korte, luchtige stukjes iets over 
geschreven.

Ik heb daarbij, naast internet, gebruikgemaakt van de 
volgende boeken:
n  De Bijbel (o.a. NBG ’51, NBV, HSV)
n  Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen - 

K. ter Laan
n   Nieuw Bijbels Lexicon - Karina van Dalen-Oskam en 

Marijke Mooijaart
n  Een lust voor het oog - Ton den Boon
n  Van Dale Handwoordenboek Hedendaags Nederlands

Wie helpt ons met de pr?

De redactie van WegWijs zoekt een 
vrijwilliger m/v die wil helpen gerichte 
pr-acties te verzorgen. Zes maal per jaar 
wordt een aantal nummers van WegWijs 
naar verenigingen, kerkenraden en 
dergelijke verstuurd ter kennismaking.

De werkzaamheden zijn: 
n  mailing (wordt digitaal aangeleverd) 

adresseren en uitprinten
n	● adressen opzoeken
n	●  enveloppen inpakken, adresseren en 

versturen

Heb je interesse? Bel of mail naar 
Riet Steenbergen, tel. 0512-351075, 
r.steenbergen@bijbelstudiebond.nl.

n  Huib Noordzij, schrijver van het 
Handboek van de Reformatie, heeft 
ons zijn medewerking toegezegd. 

n     Ds. J. Holtland zal in zes artikel-
tjes vertellen over dieren die in de 
Bijbel een rol spelen.

n										Incidenteel zal ik iets schrijven 
over spreekwoorden die wel, niet 
of ongeveer in de Bijbel zijn terug 
te vinden. Alvast een voorproefje in 
2014 op pagina 26.

Wij denken dat we hiermee veelzijdige 
en smakelijke kost aanbieden, waarin 
bijbelstudie als hoofdgerecht wordt 
omlijst door  interessante en op de 
praktijk gerichte bijgerechten. 
Dit alles: als God het wil!
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Katrien Janssens-Salomons, Ida Nijman-Stegeman, Toos Slot-van der Woerd en Riet Steenbergen-Busstra

Onbegrijpelijk

Boeken

Als je verwacht door het lezen van dit boek eindelijk 
Gods, soms onbegrijpelijke, wegen te kunnen 
doorgronden, dan zal het een grote teleurstelling zijn. 
Want de teneur is dat er een grens is aan ons begrijpen. 

Christopher J.H. Wright, De God die ik niet begrijp. Over lastige 
geloofskwesties, 2010, Vuurbaak Barneveld, ISBN 978 90 5560 
430 2, 240 pag., € 18,50

In Jesaja 55 zegt de HEER: ‘Mijn 
plannen zijn niet jullie plannen, 
en jullie wegen zijn niet mijn 
wegen. Want zo hoog als de hemel 
is boven de aarde, zover gaan mijn 
wegen jullie wegen te boven en 
mijn plannen jullie plannen.’ 

Wright blijft dicht bij de Bijbel en laat 
zich niet verleiden tot allerlei fantasie-
en. Hij stelt: God is absoluut betrouw-
baar en zadelt ons niet op met dingen 
die wij toch niet kunnen bevatten, maar 
Hij richt de aandacht op zijn daden van 
overwinning en verlossing.
De auteur behandelt vier grote geloofs-
kwesties, waar je soms niets van be-
grijpt en waar je het heel moeilijk mee 
kunt hebben. Dingen die voor je gevoel 
niet passen bij de liefdevolle God die je 
dient en vertrouwt. 

Als eerste de kwestie van het kwaad 
en het lijden. Je mag God vragen naar 
het hoe, wat en waarom. Maar ook 
zul je moeten leren leven zonder een 
antwoord te krijgen op die levensvra-
gen. Deprimerend? Als het daarbij 
blijft zeker. Maar de Bijbel leert dat het 
kwaad wordt verslagen. Houd daarbij 
drie bijbelse waarheden in het vizier: 
het kwaad is absoluut kwaad, God is 
absoluut goed en God is absoluut 
almachtig. 

Dan kom je uit bij het voldongen feit 
van het kruis op Golgota. Maar ga je 
met een van deze waar-
heden sjoemelen, dan blijf je nergens. 

De tweede kwestie is die van de 
Kanaänieten. Hoe valt de verovering 
van het land Kanaän (lees: de vernie-
tiging van de volkeren in Kanaän) te 
rijmen met Gods afkeer van het kwaad 
en zijn belofte aan Abraham de volken 
te zegenen? 

Wright laat zien hoe ook deze gebeur-
tenissen liggen op de route naar het 
kruis. 

Maar is niet het kruis zelf ook zo’n 
kwestie die we niet begrijpen? Dat is 
dan ook het derde deel in dit boek. 
Waarom toch moest dat zo gebeuren. 
En wat gebeurde daar nu precies: was 
het Gods liefde of was het zijn toorn? 

Of allebei? En welke partijen waren er 
in het geding: God, de mensheid 
en Jezus? Maar wat dan van de Drie-
eenheid? Geen gemakkelijke kost; 
toch blijft het betoog helder en goed 
leesbaar. 

In het vierde deel de kwestie van de 
jongste dag. Het zijn vooral bizarre 
stand- en strijdpunten die de revue 
passeren en vanuit de Bijbel worden 
ontzenuwd. Wat blijft er veel onbegrij-
pelijk. Maar een ding is helder: wij zijn 
op weg naar een nieuw begin. Onvoor-
stelbaar mooi. 

Wat een God hebben we: almachtig en 
liefhebbend, een God die zich niet van 
de wijs laat brengen door het kwaad in 
deze wereld. Integendeel! (RSB)

God laat zich niet van 
de wijs brengen
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Gebeden voor 
moeilijke tijden

Is dit onze Vader? 

gebeden
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5

Jacobine Scholte de Jong

Als alles uit elkaar valt en je wereld in een 

wildernis verandert, is het vaak moeilijk te 

bidden. Jacobine Scholte de Jong schreef en 

verzamelde gebeden om je op zulke 

momenten te helpen woorden te vinden.

NUR 713
ISBN 978 90 33817 083

 Waarom ik van de God van het 
Oude Testament houd

 HETTY LALLEMAN

 H
EETTTY LLA

LLEEMM
AA

N

ISBN 978 90 3380042 9
NUR 707

Wreed. Gewelddadig. Onbegrijpelijk. 
Het Oude Testament heeft  de laatste jaren nogal wat kritiek 
te verduren gehad. EEnn GGod zoals Hij inin hhete  Oude Testament 

beschreven iis,s, wordt regelmatig een tiran genonoemd. Hett y 
Lalleman zieett dat anderss. AaAan dde hhanndd vav n gedegenn bib jbelstudie 
en met behehulp van dede laatste wetenschappelelijijke publiiccaties over 
dit ondederwerp lelegt ze uit waarom zij van de Good van heet Oude 

Testammeent hoududt, waaromm zij in Hem ddee Vader zieet die ze ook uit 
het NNieuwe Testament kkent.

MMet gespreksvragenn.

 Eenn toegankkeellijjk boekk vvooor iederreeen 
die aann de slag wil met gelooffsvvrragen.

Dr. HeHettt y Lalleman is docente Oude Testatamment 
aann SpSpurgeon’s College, Loondndeen. 

 Waarom ik van de God van het 
Oude Testament houd

Jacobine Scholte de Jong, Gebeden. Voor moeilijke 
tijden, 2014, Ark Media Amsterdam, 
ISBN 978 90 33817 083, 96 pag., € 7,50

Hetty Lalleman heeft een mooi 
en toegankelijk boekje geschre-
ven voor ieder die wel eens 
vragen heeft bij de God en de 
geschiedenissen van het Oude 
Testament.
Het OT heeft de laatste jaren 
nogal wat kritiek te verduren 
gehad. Zeker de beschrijvingen 
van de verovering van het land 
Kanaän onder leiding van Jo-
zua. De kanaänitische volkeren 
moesten op bevel van Jahwe, 
volledig uitgeroeid worden. Dat 
noemen wij tegenwoordig genocide. En daar is natuurlijk 
iedereen op tegen. Hoe kan het dat de Vader van onze Heer 
Jezus Christus zo’n gebod aan zijn volk geeft?
Ook in het boek Psalmen wordt er opgeroepen tot wraak op 
de vijand. Daar kunnen wij ook niet zo gemakkelijk mee uit 
de voeten. Ik kan mij niet herinneren dat we zulke psalmen 
ooit in de kerk zingen. Toch staan ze niet voor niets in de 
Bijbel. 
De auteur is docente OT aan Spurgeon’s College in Londen. 
Zij weet waar ze het over heeft als zij deze vragen beant-
woordt. Zij laat heel de Bijbel spreken. Daardoor krijgt de 
lezer zicht op God die liefdevol en trouw is, maar ook de 
zonde haat en recht doet aan de verdrukten. Liefde is nooit 
lievigheid, maar heeft recht en eerlijkheid als grondslag.
In acht hoofdstukken behandelt zij deze vragen. De teksten 
die ze citeert staan voluit uitgeschreven in het boekje. Het is 
geschreven in eenvoudige en duidelijke taal. Achterin staan 
bij elk hoofdstuk een aantal gespreksvragen. (KJS)

Als alles op je afkomt of je wereld plotseling stilvalt, wat kun 
je dan nog bidden? We komen het allemaal tegen dat ons 
gebed woordeloos zuchten wordt. Hoe pakken we de draad 
weer op? Wil je woorden vinden, dan is dit een prachtig 
boekje als stimulans om te bidden voor vluchtelingen, 
eenzame en angstige mensen. Er staan gebeden in vanuit de 
Bijbel maar ook van Bonhoeffer en Jacobse, traditionele en 
moderne waarbij je een melodie zou kunnen bedenken zodat 
het in je hoofd en hart door zingt. 
In zeven hoofdstukken krijgen we gebeden voor donkere 
tijden om te worstelen en boven te komen; de netten waarin 
we in dit leven vaak vastzitten, los te scheuren. Als we moeten 
vluchten, zo actueel, de engelen van de Heer gaan met je 
mee. Door ouderdom raak je mensen kwijt, het gemis wordt 
groter en we bidden: Heer houd mij vast.
Het zijn opbeurende gebeden. Je voelt je getrokken uit je 
somberheid. We mogen weten en erop vertrouwen dat 

de Heer ons leidt. De 
franciscaanse zegenbede 
vond ik toch wel erg mooi: 
een vraag om mij te zegenen 
met onder andere onrust, 
zodat ik zal leven uit het 
diepst van mijn hart. Als 
al het persoonlijke en 
wereldleed je teveel wordt, 
zou je de wereld stil willen 
zetten in een stil gebed. 
Neem er de tijd voor en wees 
stil. Al struikel ik soms, U 
valt niet. (INS)

Hetty Lalleman, Is dit onze Vader? Waarom ik van de 
God van het Oude Testament houd, 2014, Ark Media 
Amsterdam, ISBN 978 90 33800 429, 112 pag., € 12,50

23



www enzo

Een boek waar dit symbool bij staat is geschikt 
voor persoonlijke studie

Een boek waar dit symbool bij staat is geschikt 
voor gespreksgroep, bijbelstudiekring etc.
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Nieuwe website over de Bijbel
Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft een nieuwe website gelanceerd, www.debijbel.nl. Een website met diverse 
bijbelvertalingen en veel andere informatie rondom de Bijbel. Deze informatie is ondergebracht in de rubrieken: 
Bijbel, onderwerpen (ook op alfabet gerangschikt), tijdlijn, media en kaart. De moeite waard om eens rond te 
neuzen.
De website www.biblija.net is opgeheven; je wordt automatisch doorgelinkt naar de site debijbel.nl. Om de site te 
gebruiken moet je overigens wel eerst inloggen.

De schrijfster van dit prachtige en 
kleurrijke boek overleed helaas nog 
voordat het boek verscheen. Fijn dat er 
dan iemand bereid is geweest de draad 
op te pakken en het verder te verwerken 
tot wat het uiteindelijk geworden is.
Als mensen op deze aarde krijgen we 
te maken met lijden dat er is in vele 
facetten. Maar het lijden is anders als 
we weten dat het in Gods hand ligt. 
Daarover gaat dit mooie boek. Mooi en 
troostrijk van binnen, een prachtig kaft 
met schilderijen en illustraties van de 
auteur.
Ze neemt ons mee de Bijbel door: 
Jezus, Petrus, Adam en Eva, Jacob, 
Mozes, Job en Paulus. In willekeurige 

Lijden in Gods hand

Christa Rosier, Lijden in Gods hand. God wil meer dan ons geluk, 2012, 
Voorhoeve Utrecht, ISBN 978 90 297 9686 6, 143 pag., € 22,95

volgorde te lezen en in deze volgorde 
beschreven: allen kregen te maken met 
lijden. De Bijbel is er vol van: mensen 
die worstelen met de moeiten van het 
leven, die vragen hebben over de weg 
die God met hen gaat.
De rode draad in het boek is haar ver-
driet om het sterven van haar zoon en 
het verdriet om de ernstige ziekte waar-
aan zij uiteindelijk overleed. Dit verdriet 
lees je in de bijbelverhalen maar ook in 
de delen uit dagboek Eva, verdeeld over 
het boek.
Op de laatste bladzijde: ‘Het is de 
Here die voorziet, de Almachtige Die 
de dood heeft overwonnen!’ Prachtig! 
(TSW)



www enzo

Waar is ’n lot…
Waar is ’n lot

wat soos my lot so hard is?

Waar is ’n mens

met smart wat soos my smart is?

Waar is ’n nag

wat soos my nag so swart is?...

’k Ontmoet ’n vrou: swart was haar klere,

maar haar gelaat was enkel vrede.

Ek vra haar, soos die Heer vir Hagar

gevra het: “Vrou, vanwaar en waarnatoe?”

Sy  sê: “My man die was ’n trekker.

Hy ’s dood ver in die wildernisse.

Geen mans was daar wat eers ’n doodkis

vir hom kon maak; maar ek het vroeër

die timmervak geleer. Uit tafels

en kaste ’t ek sy kis gemaak.

Daar binnekant het ek die woorde

met duidelike letters uitgesny:

“Totdat die Dag ons weer verenig.”

’n Kafferjong ’t sy graf gegrawe,

en net ons twee weet waar hy lê.

Weet u, meneer, wat dood is?...

Dat dié wat met ons één was, dood is –

stil-dood, styf-dood, koud-dood?

En dan die deksel op sy aangesig

met eie hande vasgespyker!...

Hier is ons seuntjie – al wat oor is.

Vir my soek ek nou hier ’n werkie,

en vir ons twee ’n stukkie brood.”

Waar is ’n lot

wat soos haar lot so hard is?

Waar is ’n mens

met smart wat soos haar smart is?

Waar is ’n nag

wat soos haar nag so swart is?

Sy wys my op die Kruis van Jesus, 

en sê: “Meneer, ek was verlate,

maar nie soos Hy:  van Gòd verlate.

Ek was benoud, ja tot die dood,

maar nie soos Hy: tot in die hel toe.

Die hemel bo was altyd ope,

die hel was onder altyd toe.

So was ’t vir my om Jesus-wille.”

Waar is ’n lot

wat soos Sy lot so hard is?

Waar is ’n mens

met smart wat soos Sy smart is? 

Waar is ’n nag

wat soos Sy nag so swart is?

Totius  
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Doorn, oog, vlees

De eerste uitdrukking is gebaseerd op 
een uitspraak uit het Oude Testament. 
Als de Israëlieten het land Kanaän in 
bezit hebben genomen moeten ze de 
inwoners verdrijven, zo wordt hun 
opgedragen door God. Doen ze dit niet, 
dan zullen degenen die zijn overgeble-
ven als doornen worden in uw ogen en tot 
prikkels in uw zijden; zij zullen u benau-
wen in het land waar u woont (Num. 
33:55, HSV). Zo is dat ook inderdaad 
gegaan.
Het volk van God heeft deze narigheid 
over zichzelf afgeroepen; hadden ze 
naar God geluisterd en de oorspronke-
lijke bevolking wel verdreven, dan was 
het allemaal niet gebeurd. Zouden ze 
zich alsnog bekeren, dan waren ze die 
doorn in het oog kwijt geraakt.
De hedendaagse betekenis van ‘dat 
is een doorn in het oog’ is dat iets 

Een doorn in het oog of een doorn in het vlees: 
twee uitdrukkingen die erg op elkaar lijken en vaak door elkaar gebruikt worden.

je ergert. De uitdrukking wordt veel 
gebruikt. Mensen kunnen zich aan alles 
en iedereen ergeren. En doen dat dan 
ook volop. Maar van het bovengenoem-
de benauwen, de consequenties en de 
oplossing ervoor vind je niets terug.

De tweede uitdrukking staat letterlijk in 
2 Korintiërs 12:7: ‘Om te verhinderen 
dat ik (Paulus) mezelf zou verheffen, 
werd mij een doorn in het vlees gesto-
ken: ik word gekweld door een engel 
van Satan.’ Ook deze uitdrukking wordt 
nog wel, hoewel minder, gebruikt in de 
zin van voortdurende zorg, kwelling en 

pijn. Het is heftiger dan de doorn in het 
oog, maar ook feller dan een splinter in 
je vinger. 
In de NBG’ 51 staat er zelfs bij: om 
mij met vuisten te slaan. Als je in 
2 Korintiërs verder leest, heeft Paulus’ 
doorn ook een heel ander karakter. 
Paulus heeft gesmeekt of deze doorn in 
zijn vlees (wat dat dan ook maar was) 
weggenomen mocht worden door de 
Heer. Tevergeefs. Juist die doorn deed 
Christus’ kracht in hem wonen!

Als je van de oorsprong van deze woor-
den niets weet, is het ook niet gek dat 
je ze door elkaar gebruikt. De meeste 
ergernissen zijn in de regel met de 
term doorn in het oog dubbel en dwars 
benoemd.

op de klank af | Riet Steenbergen-Busstra

Juist die doorn deed 
Christus’ kracht 
in hem wonen!
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Gezag
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colofonIn Het volgende nummer

Gezag: vertrouwen wekken en 
vertrouwen geven

Is het gezag failliet?

Gezag kan een opmaat voor macht 
worden

Gedoe rond gezag is vaak een 
kwestie van actie en reactie

Thema’s volgende nummers
maart/april Hemelvaart en Pinksteren
mei/juni Gebed    



Ach, dat de helden in 
de oorlog moesten vallen!

2 Samuel 1:25a


