
Offeren = dienen

“Wij gebruiken 
de schetsen uit 

WegWijs en verder 
themaboekjes.”

‘Leerdam’ op de BSD

Offeren begint
in de kerkdienst

Hij geeft ons wat we 
nodig hebben, wij 

geven ons aan hem
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4  Offeren is geven | Sjaak de Boer en Erik Dwarshuis
 Bijbelstudie  Als God bij zijn volk komt wonen geeft Hij voorschriften voor 

de dagelijkse omgang met Hem. Je wilt Hem een offer brengen omdat de 
verhouding goed is. Kun je iets beters verzinnen dan jezelf, je leven,  
je doen en laten aan Hem te geven?

8 Geven is leven | Erik Dwarshuis en Sjaak de Boer
 Uitwerking  Zit God echt op ons te wachten, je kunt Hem toch ook dienen 

zonder kerkgang en zo? Vraag je je wel eens af wat je uitstraalt naar Hem 
door weg te blijven? Vergelijk het eens met het voorlezen van de troonrede 
op Prinsjesdag. Is God je meer waard dan onze aardse koning?!

12  “In je dagelijks leven thuis, dan moet je er wat mee.”  

| Riet Steenbergen-Busstra  
 Interview  Overval op een aantal dames uit Leerdam die naar Steenwijk 

zijn gekomen. Die blij zijn met hun kerkelijke gemeente. En die de 
consequenties beseffen van waar het vandaag over gaat: breng het nu 
thuis in je dagelijks leven maar in praktijk!

 16 De zeven werken van barmhartigheid  | Joke Heijs
 Het verleden actueel  Een offerend leven ook in het verleden werd dat heel 

concreet ingevuld. Naar aanleiding van een schilderij uit de Middeleeuwen 
worden we gewaar dat het niet ophield na zeven lichamelijke werken van 

barmhartigheid, maar dat er nog zeven geestelijke aan toegevoegd werden.
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… om uzelf als een levend, heilig en God 
welgevallig offer in zijn dienst te stellen …

 Romeinen 1: 1b
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Moed

In de aanloop naar de Bijbelstudiedag moeten we ook een 
pakkende tekst bedenken voor de aankondigingen. Maar hoe 

maak je iets aansprekends van “offeren/offerdienst”?
Een hele uitdaging! Offeren is sowieso al niet zo aansprekend. Het 
is zo helemaal niet van deze tijd: een offer brengen, jezelf opof-
feren… integendeel, je moet juist voor jezelf opkomen, je eigen 
voordeel zoeken, zelf uit het leven halen wat er in zit.

Dat Christus ons een heel andere manier van leven leert, is niet 
nieuw voor ons. Toch kan ook ons geloof zomaar eigentijdse trekjes 
gaan vertonen. Wij zijn immers niet immuun voor de wereld om ons 
heen. We praten met elkaar over God, onze Vader, die altijd voor ons 
zorgt en ons, hoe dan ook, liefheeft. Het goede voor ons zoekt. We 
zijn kritisch naar de kerkdiensten, want die moeten wel aan onze 
verwachtingen en behoeften voldoen.

In deze cultuur een Bijbelstudiedag organiseren over “offeren = 
dienen”, getuigt van moed en eigenzinnigheid. De beide sprekers 
hebben het licht van Gods Woord laten schijnen over dit onderwerp. 
Ik ga het niet kort herhalen, u kunt het zelf in deze Wegwijs lezen. 
Wat is het goed om, als navolgers van Christus, bemoedigd en 
vermaand te worden in een leven dat haaks staat op de cultuur.

We mogen terugkijken op een mooie en gezellige bondsdag. 
Ondanks alle perikelen bij de voorbereiding was het een geslaagde 
dag.

Op 9 juni jl. hebben we onze ledenvergadering nieuwe stijl, 
gehouden. Verschillende aangesloten verenigingen hadden 
schriftelijk gereageerd op de bestuursvoorstellen. De jaarverslagen 
zijn goedgekeurd, de penningmeester is decharge verleend. Er 
waren geen tegenkandidaten genoemd voor de bestuursfuncties 
dus zijn zowel de penningmeester als ondergetekende voor een 
tweede periode van 4 jaar benoemd. Ook is de heer Anne Scholten 
als bestuurslid verkozen. Bij leven en gezondheid mag u ons de 
komende jaren nog aan het werk zien voor de Bijbelstudiebond!

Katrien Janssens-Salomons, voorzitter Bijbelstudiebond 

Heel andere 
manier van leven
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BIjBelstudIe  | sjaak de Boer en erIk dwarshuIs

Offeren – geen populair onderwerp. 
Over discipelschap worden boe-

ken vol geschreven, maar offeren komt 
er bekaaid af. Toch is offeren belangrijk.
Niet dat wij meer moeten geven om 
God maar tevreden te stemmen. Dat 
zou een heidense gedachte zijn. Nee, 
het gaat er niet om dat we méér moe-

Offeren is geven
Bij offeren denken we al gauw aan een slachtoffer of jezelf opofferen, of we denken 
aan een dier op een altaar. Nu, dat is de bedoeling van deze artikelen niet. Het gaat 
om offeren als aanbieden (vergelijk het Engelse to offer). Jezelf aan God geven.

ten geven.  Maar dat we de dingen in 
ons leven veel meer offerend moeten 
gaan doen. Ons dagelijks werk. Onze 
feesten. Onze relaties. Mijn stelling is:

Géven is pas leven!
Drie voorbeelden ter inleiding. Aller-
eerst een fietsenmaker. Stel, je fiet-

senmaker biedt je een goede nieuwe 
fiets aan voor een mooie prijs. Is dat 
echt een offer? Is hij er werkelijk op uit 
om jou aan een mooie nieuwe fiets te 
helpen? Of is hij vooral voor zichzelf 
geld aan het verdienen? Het is gaaf als 
je merkt dat jouw  fietsenmaker wér-
kelijk een mooi aanbod (Engels: offer) 
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Het aardige is, als je zó de bepalingen over de offers nog eens leest, 
dan gaat je hart open: wat zou ik nou eens aan de HEER geven? Welk 
cadeau heb ik voor hem? Iets van mijzelf. Vergelijk de offers in de bijbel: 
een rijke geeft een stier, Jan Modaal een schaap of geit, maar het mag 
ook een vogel zijn als je maar heel weinig te geven hebt. Er staat niet bij 
dat je die vogel moet kopen. Je mag ‘m dus ook vangen. Zoals het bosje 
bloemen dat een kind plukt langs de weg en vol trots aan mama geeft, 
en wat is ze er blij mee! 
Zo geef je God een cadeau uit de schepping, want verder heb je niets.

hebben, dan valt er niet zo veel meer 
‘goed’ te maken. Dan kun je alleen 
maar vragen om vergeving. Je vraagt de 
ander: wil jijzelf de pijn dragen, want ik 
kan dat niet meer herstellen).
Offeren is wel genoemd: een gebed in 
daden.  

Je zegt niet alleen maar dat je van God 
houdt, je laat het zien in je cadeau. 
Daarmee zeg je: alstublieft, want ik ben 
geweldig blij en dankbaar dat ik met U 
mag leven. En dat U met mij wilt leven. 
Zoals je als man of vrouw elkaar een ca-
deau kunt geven, om te zeggen: ik ben 
ontzettend blij met je.
Waar lees je in de bijbel over offers? 
In het begin van Leviticus. Het gaat 
daar over geschenken aan God. 
Het boek begint met: Als iemand de 
Heer een offer wil aanbieden, dan moet 
dat zus en zo zijn.
God geeft daarvoor en paar heel con-
crete regels: een gaaf dier en het moet 
helemaal verbrand worden, op de huid 

en het vuil na. Maar er is ook een hele-
boel niet geregeld.
Het gaat daar over vrijwillige offers, 
cadeaus. Geen offers voor de zonden.
Die komen pas in hoofdstuk 4: het 
schuld- en het zondoffer. Ook dan gaat 
het nog om zonden die de verhouding 
niet definitief onmogelijk hebben  
gemaakt (onopzettelijke zonden).
Het gaat dus in die eerste hoofdstuk-
ken om de gewone omgang met de 
Heer. 
Elke dag begint met een nieuw brand-
offer op het altaar, waarvan het vuur 
dag en nacht blijft branden. Niet om 
zonden te vergeven, maar om zichtbaar 
te maken dat God bij ons is. Hij geeft 
ons wat we nodig hebben, wij geven 
ons aan hem.
Zoals je ’s morgens niet weggaat 
zonder goeiedag gewenst te hebben en 
je man of vrouw een zoen te hebben 
gegeven.
Daar begint het mee in Leviticus, en dat 
sluit aan bij het slot van Exodus:
Na de bouw en de inrichting van de 
tabernakel  komt het moment dat de 
HEER zelf daar naar binnen ging. Hij 
kwam dus bij hen wonen. En het was 
goed!
Daarom die offers: omdat de verhou-
ding goed was!

heeft. Dat hij jou voor jezelf, niet voor 
zichzelf, iets goeds aanbiedt. Als je dat 
merkt, maakt de prijs je niet eens meer 
zoveel uit.
Een ander voorbeeld. De juf trouwt en 
alle kinderen uit haar klas zijn op haar 
bruiloft. Toch is het ene kind er heel 
anders dan het andere. Voor sommigen 
is het puur omdat ze anders toch op 
school moeten zijn. Anderen komen 
voor het gebak en voor de lol. Maar een 
aantal komt voor de juf. Hun aanwezig-
heid is echt een offer. Hoewel ze even-
goed het gebakje niet laten staan.
En het derde voorbeeld: het huwelijk. 
Getrouwd zijn is geven en nemen, zeg-
gen we vaak. Maar een goed huwelijk 
is volgens mij alleen maar geven, van 
beide kanten. Dan gaat het offer beide 
kanten op. Geven, geven, geven, nooit 
nemen. Dat is pas (samen)leven in een 
huwelijk. Vandaar: géven is pas leven!

Goede verhouding
Als de verhouding goed is, geef je de 
ander graag een flink cadeau, een groot 
offer.
Dat mag wel wat kosten. Offeren veron-
derstelt een goede verhouding.
En als de verhouding niet goed is?
Dan moet het eerst goed gemaakt wor-
den. Door excuses te maken, en daar 
kan een cadeautje bij.
(Tussen haakjes: als het helemaal ont-
spoord is, als er dingen zijn gedaan die 
de verhouding definitief kapot gemaakt 
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En de zonde dan?
Maar die zonde dan? Daar zorgt God 
voor!
Zonde in z’n geheel is zo groot en zo 
erg, daar kunnen wij niets aan doen! 
Geen offer van onze kant is voldoende. 
Echte schade kun je niet ‘afkopen’. Dan 
kun je alleen nog maar heel beleefd 
vragen of de ander jou wil vergeven...
Soms denken we dat we het zelf moe-
ten goedmaken: 
God is pas blij met mij als ik goed leef, 
als ik echt naar hem luister (offeren 
wordt dan gelijk gesteld met: gehoor-
zamen. Want: God wil geen offers maar 
gehoorzaamheid).
Hoe gehoorzamer ik ben, des te blijer 
is God met mij. ...en des te meer zegen 
zal ik krijgen...

Maar dat is een heidense gedachte: 
voor heidenen waren goden ver weg, en 
vooral ook: onberekenbaar. En je moest 
ze wel te vriend houden. Daarom: of-
feren! Je geeft, zodat je ook wat krijgt. 
Het lijkt heel mooi, maar je geeft om te 
krijgen: een veredelde vorm van heb-
ben, hebben, hebben. Of je brengt een 
offer om iets goed te maken.

En wij? We kunnen bang zijn voor God: 
je durft eigenlijk niet zo naar Hem toe 
te gaan, want... die zonde. Maar het 

Samenvatting
Slachtoffer, opofferen; het woord offer heeft bij ons meestal niet zo’n 
positieve klank. En het komt al helemaal niet zomaar bij ons op om 
‘ons ding’ offerend te doen. Toch vinden we het niet raar om iemand een 
cadeau aan te bieden. Gewoon, omdat we blij zijn met die ander. Hoe 
blij en dankbaar zijn we God dat wij met en voor Hem mogen leven? Wat 
kunnen we Hem dan beter aanbieden dan onszelf: ons leven, ons doen 
en laten?

evangelie is dat God zegt: kom maar, 
want Jezus heeft het kwaad al gedragen 
dat jij gedaan hebt. En Ik kijk jou er niet 
meer op aan. Ik ben bij jou! Niet alleen 
in de toekomst, maar nu al.

Omgang
We offeren God dus niet om het goed 
te maken, maar omdat het goed is.
God geeft, maar ik mag ook geven:  
mijn dank, mijn blijheid, mijn liefde, 
mijn verbondenheid, mijn eer en lof.
Leven met God is dus een leven in 
communicatie.  Communicatie in 
woord én daad. Ik mag iets géven! En 
wat is God daar blij mee!

Ds. S. W. de Boer is predikant te Haren 
(Gr.) en ds. K.F. Dwarshuis is predikant te 
Drachten-Nijega
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Luisteren en kijken op 
internet
Bijbelstudiedag 2015 
(registratie door De luisterpost)
te zien op http://www.
steunpuntbijbelstudie.nl/
videoregistraties of op 
https://vimeo.com/127606847 

•  de bijdragen van Erik en Sjaak  
op 0:23:23 

•  beantwoording van vragen uit de 
zaal op 3:41:28

•  fragmenten uit een interview met 
prof. C.J. de Ruijter en delen uit zijn 
afscheidscollege op 2:09:50
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Hoofd Hart Handen

n	  Op wie lijk jij wanneer je offert; op 
Kaïn, geloof, maar op een afstand 
of op Abel, offeren met liefde voor 
God? 

n	  De Israëlieten mochten wel slachten 
maar niet zelf offeren. Dit was 
voorbehouden aan de priesters. Wat 
betekent volgens jou Romeinen 12:1?

n	  Zie jij je kerkgang als een offer-
dienst? Zo nee, wat is dan voor jou 
nog de reden om naar een kerk te 
gaan.

n	  Lees eens 2 Samuël 21:10. Is dit een 
vorm van offeren of sentimenteel 
gedoe? 

n	  Wat is het verschil tussen offeren 
en opofferen? Zet je uitleg eens af 
tegen de bijbelse verklaring. En waar 
valt het lijden en sterven van Jezus 
onder?

Voor werkvormen: www.steunpuntbijbelstudie.nl

n	  Wat versta jij onder offeren? Is het 
hetzelfde als geven, en gebruik je 
daar, (on-) terecht, het woord offeren 
voor? Wie dien je hiermee? 

n	 	Het eerste offer kwam van Adam; hij 
offerde (ongevraagd!) een rib, voor 
het bouwen van Eva. Is dit gegeven 
een extra verantwoordelijkheid voor 
de mannen met betrekking tot het 
offeren?

n	 	God stelde eisen aan het offeren, 
zie bijvoorbeeld Leviticus 22: 19-25. 
Alleen het beste was goed genoeg. 
Kun je dat ook zeggen van de offers 
die jij brengt?

n	 	De offerdienst bereikt in het Nieuwe 
Testament een climax, onszelf 
offeren aan Christus. Is dit een 
moeten? Waarom kan dit zo moeilijk 
zijn voor ons? 

n	  Kun je het offeren in de Bijbel 
loskoppelen van ons offeren?

n	  Wat offer jij, zie ook Lucas 21: 1-4. 
Maak je onderscheid aan wie je 
offert, God of je naaste?

n	  Benoem de acht offers die er waren 
in het Oude Testament (Lev. 4: 3,   
6: 1, 6: 7, 7: 11, 7: 16, 8: 22, 16: 13,  
23: 13). Waarom wordt er 
onderscheid gemaakt tussen 
vrijwillige en verplichte offers?  
Kun je het vergelijken met onze 
vaste vrijwillige bijdrage?

n	 	Denk eens na over de volgende 
stelling: Om te offeren is ook een 
ontvanger nodig! Ben jij iemand die 
graag offert of één die ontvangt? 
Lees hierbij ook het verhaal van 
Maria en Marta in Lucas 10: 38-42.

n	 	Is het offeren gebonden aan 
bepaalde tijden/dagen/plaatsen? 
Krijgt jouw offeren een extra 
dimensie tijdens de vastentijd?

n	 	Is het mogelijk om in deze zondige 
wereld een écht offer te verwachten? 
En wat versta je daar dan onder?

Opdracht

n	 	Zijn de tien geboden een vorm van offeren? Spits het eens toe op het 
vierde gebod: je zult de zondag gebruiken als een dag om te rusten.

 

Stellingen

n	  Adam kreeg leven om te geven, bij het nemen kwam de dood.

n	  Leven, geven, ontvangen.

n	  Wegblijven uit de kerkdienst(en) is stoppen met offeren.

n	  Offeren is genieten van wat God je geeft.
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uItwerkIng  |  Erik Dwarshuis en Sjaak de Boer

Géven is leven!
Offeren  begint in de kerkdienst. In feite is dat één groot offerfeest. Een offerfeest 
dat doorwerkt. Als je als christen leeft vanuit de kerkdienst, dan gaat dat offeren 
je hele leven stempelen. Natuurlijk is de kerkdienst ook meer: leren, ontvangen, 
ontmoeten en offeren. Maar het gaat ons erom dat offeren wezenlijk is voor een 
eredienst: zonder eer aan God is de kerkdienst geen eredienst!

V ergelijk de kerkdienst eens met 
de bijzondere vergadering van 

de Staten-Generaal op Prinsjesdag. 
De troonrede lijkt een  lange, saaie 
preek. Op prinsjesdag leest de koning 
zelf voor, in de kerkdienst doet dat 
een minister van de Koning. Voor de 
meeste aanwezigen is de inhoud van de 
troonrede wel belangrijk, maar weinig 
verrassend. Sommigen zitten er zelfs 
totaal ongeïnteresseerd bij. Dat zie je in 
de kerk ook.
Wanneer is deze vergadering geslaagd? 
Als ze wat geleerd hebben? Als ze iets 
ontvangen hebben? Als ze van hart tot 
hart ontmoeting met de koning hebben 
ervaren? Nee, deze bijeenkomst staat 
of valt met alleen al de aanwezigheid 
van deze volksvertegenwoordigers. Hier 

van Gods koninkrijk, als onderdaan van 
koning Jezus. Zoals de twaalf stam-
men van Israël destijds onderaan de 
berg Sinaï stonden: hier zijn wij met 
onze kinderen, HEER. U bent Koning. 
Wij behoren U toe. Spreek HEER, uw 
knechten, uw burgers luisteren. 

Wegblijven uit de kerkdienst is een veel-
zeggend statement. Je trekt daarmee 
jouw offer in. Het offeren van jezelf in 
de eredienst aan deze Koning.

Boeket
Als je de preek als troonrede ziet, vallen 
de andere onderdelen van de eredienst 
als puzzelstukjes op hun plek. Heel 
gepast is de voorlezing van de grond-
wet, de tien geboden. Herinnering aan 
en vernieuwing van het verbond tussen 
koning en volk. Zoals destijds op de 
Sinaï. Heel constitutioneel en consti-
tuerend. Prachtig is ook de geloofsbe-
lijdenis. Vergelijk het met de Pledge of 
Allegiance in Amerika, de trouw aan de 
vlag. Aan het begin van elke schooldag 
spreken schoolkinderen staande uit: 

wordt namelijk het Koninkrijk der Ne-
derlanden geconstitueerd. Het Neder-
landse volk erkent op de eerste dag van 
het parlementaire jaar koning Willem 
Alexander opnieuw in zijn koningschap. 
Stel je voor dat een politieke partij zou 
besluiten om weg te blijven. Dan valt 
onze constitutionele parlementaire 
monarchie uit elkaar. Elke volksverte-
genwoordiger offert hier de bevolkings-
groep die hij of zij vertegenwoordigt 
aan dit koningschap. Hier aanwezig 
zijn betekent deel uitmaken van het 
koninkrijk der Nederlanden. Zo ben ik 
dus ook het eigenlijke van de kerkdienst 
gaan zien. De offerende aanwezigheid 
van Gods volk onder zijn troonredes. 
Niet allereerst dat geld-offer en die 
liederen. Maar jezelf offeren als burger 

 ‘Ik heb het persoonlijk als een enorme ontdekking ervaren dat 
de kerkdienst in de eerste plaats offeren is. Eén groot offer-ge-
beuren. Net zoals de tempeldienst vroeger. Dat was natuurlijk 
ook wel leren en ontvangen en ontmoeten. Maar vooral toch 
duidelijk ófferen. Het is toch gek dat ik al tien jaar voorganger 
was voordat dit tot mij doordrong! Offeren was in mijn be-
leving altijd al wel een onderdeel van de kerkdienst. Net als zin-
gen en collecteren. Maar niet het voornaamste. En al helemaal 
niet het allesbepalende waarmee de kerkdienst staat of valt. Ik 
heb nu ontdekt dat onze kerkdienst één grote offerdienst is.’ 
aldus Erik Dwarshuis.
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“Ik zweer trouw aan de Vlag van de 
Verenigde Staten van Amerika en aan 
de Republiek waarvoor hij staat”. Zo 
weten en voelen ze zich, zo vórmen 
ze zich tot Amerikaans staatsburger. 
Vergelijkbaar verenigen wij ons met alle 
christenen over de wereld onder het 
koningschap van de drie-enige God. 
Door de twaalf geloofsartikelen staande 
uit te spreken. Daarmee offeren we ons, 
bieden we ons aan aan onze Koning. 
Ook onze gebeden worden als wierook-
offers aan God opdragen. Gedeeltelijk 
zijn het petities, verzoeken. Maar ze 
worden zoveel rijker als je ze bewust 
offerend aanbiedt. Met lofverheffing als 
belangrijk onderdeel. En het gebed voor 
Gods Koninkrijk. Speciaal is het gebed 
om vergeving, waarin we het ultieme 

Lam van God aan Hem opdragen. En 
natuurlijk ook de lofliederen en het geld 
in de collecte. Brandoffers waarmee we 
heel ons leven aan God wijden.
Ziet u hoe elke kerkdienst van ons één 
grote offerdienst is? Eén groot boeket 
van diverse bloemen, stuk voor stuk 
offers aan God, waarmee we Hem 
erkennen als Koning en zelf burgers 
worden van zijn rijk. En dit is alleen nog 
maar onze kerkdienst het begin van de 
offerdienst van ons hele leven.
 
Waarom offeren?
Waarom is dat verrijkend om de kerk-
dienst als offerdienst te zien? Ik noem 
vier dingen.
1. Offerende mensen zijn aangenaam 
gezelschap. Je geniet ervan als de ander 

op jouw belang uit is. Denk aan Jezus, 
zijn leven was offeren.
2. Offeren lukt. Het léren in kerkdien-
sten gaat vaak mondjesmaat. Geestelijk 
gevoed thuiskomen? God ontmoeten? 
Het is zo vaak teleurstellend. Maar 
offeren, dat lukt. Dat alleen mijn aan-
wezigheid zoveel betekenis heeft, is 
zo’n opluchting. Gewoon gehoorzaam 
luisteren, meezingen en meebidden 
betekent al veel voor God.
3. ‘Leven vanuit de kerkdienst’ lijkt on-
grijpbaar. Maar de offergedachte maakt 
het concreet. Begin je op zondag met 
offeren dan zie je op maandag meer 
offermogelijkheden dan je aankan. 
4. Zo leerde God Israël leven: offerend! 
Een lijn die door de apostelen is door-
getrokken. 
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Paulus schrijft (Rom. 12:1)
‘Broeders en zusters, met een beroep 
op Gods barmhartigheid  vraag ik u 
om uzelf als een levend, heilig en God 
welgevallig offer in zijn dienst te stellen, 
want dat is de ware eredienst voor u.’

En Petrus schrijft (1Petr. 2:5):   
‘Vorm een heilige priesterschap om 
geestelijke offers te brengen die God, 
dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn.’
Dat hadden ze van de HEER zelf 
geleerd. Hij had gezegd (Hand. 20:35): 
‘Geven maakt gelukkiger dan  
ontvangen.’
Géven is pas leven!

Door-de-week
Op zondag offeren we ons aan de 
HEER:  onze aanwezigheid en aandacht 
en dankbaarheid en lof. 
En daarna? Natuurlijk moet ons hele 
leven dienen van God zijn, offerende 
liefde.

Tegelijk, als je van God houdt wil je 
meer dan je plicht doen, je vindt het fijn 
hem iets extra’s te geven, zoals Israëlie-
ten een vrijwillig offer brachten.
Wat laat ik op maandag merken van 
mijn blijdschap, mijn dankbaarheid, 
mijn verbondenheid, mijn liefde. Het is 
goed daarover na te denken. Dat vraagt 
om creativiteit. In het Oude Testament 
gaf de HEER nog wat concrete hand-
vatten. Nu heeft Hij nog veel meer 
gegeven: de heilige Geest. En Hij geeft 
ons alle ruimte om het helemaal zélf in 
te vullen.  Wat ga je geven? Wat wil je 
geven? Geld, tijd, dingen, aandacht?
Ik kwam een mooi voorbeeld tegen: je 
kunt een paar mooie bloemen plukken 
en die in een hoek van je kamer zetten 
voor God. Zodat je de hele tijd aan 
Hém herinnerd wordt. Je maakt je blijd-
schap zichtbaar. 

Ook bidden is offeren: aandacht geven 
aan God, danken, loven en eren.
En als je gaat bidden: vraag om de hulp 
van de heilige Geest. Als Iemand onze 
echte creativiteit kan stimuleren en be-
vorderen, dan is Hij het wel: de Geest 
van het nieuwe leven met de HEER. Hij 
brengt het je te binnen.

Ontvangen doet geven
Je kunt alleen geven als je ook kunt 
ontvangen. Dat geldt in elke relatie, dat 
geldt vooral tegenover God. Wij offeren 
niet omdat het moet, of om er iets voor 
te krijgen.
We offeren juist omdat hij ons zoveel 
gegeven heeft. Geven vanuit ons hart!

Ds. K.F. Dwarshuis is predikant te 
Drachten-Nijega en ds. S. W. de Boer is 
predikant te Haren (Gr.)

Samenvatting
Als je de kerkdienst vergelijkt met de vergadering van de Staten Generaal 
op prinsjesdag, dan zie je veel overeenkomsten. Dan begrijp je waarom 
het zo belangrijk is om er bij te zijn. Je wilt toch deel uitmaken van Gods 
Koninkrijk? Maar door weg te blijven ontzeg je de Heer datgene dat 
hem toekomt, namelijk een van zijn onderdanen. Denk eens na over de 
verschillende onderdelen van de dienst. Dan zul je zien dat de kerkdienst 
een offerfeest is waar je toch zeker bij móet zijn!
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Offerende koninkrijksbijeenkomst
•  votum en groet: volk en koning 
• psalm en lied: brandoffer
• 10 geboden: grondwet 
• schuldbelijdenis/genadeverkondiging: schuldoffer
• Woorddienst: troonrede 
• 12 artikelen: trouw aan de vlag
• dienst van gebeden: wierookoffer
• collecte bij het avondmaal: vredeoffer
• collecte bij de slotzang: brandoffer
• zegen: offer aanvaard 

Herinnering aan  
en vernieuwing 
van het verbond 
tussen koning en volk



Geef vrede door van hand tot hand, 
je moet die schat bewaren; 
bescherm haar als een tere vlam, 
behoed haar voor gevaren.
 
Geef vrede door van hand tot hand 
met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad 
bewogen om Gods schepping. 

Geef vrede door van hand tot hand, 
als brood om uit te delen;
kijk ieder mens met warmte aan, 
zo kunnen breuken helen.
 
De sterke, zachte hand zij dank, 
die meer dan troost kan geven:
 als woorden stokken, spreekt de hand
 in vriendschap, steun en zegen. 

Geef Christus door van hand tot hand, 
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:  
een schat om uit te delen. 

Uit: Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, 1014

‘Put peace into each other’s hand’
Tekst Fred Kaan, Vertaling Andries Govaart, Melodie Ierland – St. Columba.

Words© 1989, 2001 Stainer & Bell Ltd

Overgenomen met toestemming van de BV Liedboek



“Het is niet het moeten, 
maar het willen”

IntervIew  |  Riet Steenbergen

“Mag ik even bij u aanschuiven 
om samen met u de och-

tend door te nemen?” 
Vijf nietsvermoedende dames zitten 
gezellig uit te buiken na de lunch 
tijdens de middagpauze van de bij-
belstudiedag 2015 in Steenwijk. Kom 
ik hen lastigvallen met een interview-
verzoek; ik ervaar het zelf bijna als 
een overval. Maar mij wordt verze-
kerd dat ze het niet erg vinden en 
bereidwillig schikken ze wat in, zodat 
ik bij hen kan komen zitten.

Koetjes en kalfjes
We beginnen met de gebruikelijke 
koetjes en kalfjes. De dames komen 

uit Leerdam, vertellen ze. “Ja, daar is 
het nu prachtig met al die bloesem. 
Hoewel het mooiste al weer voorbij 
is.” Het is een prima plaats om te 
wonen. “Onze kerkelijke gemeente 

telt zo’n 230 leden. “We hebben een 
eigen predikant, maar dat hoef je er 
niet bij te zetten, die moet voorlopig 
toch in Leerdam blijven.” 

“Hoe de gemeente verder is opge-
bouwd? Er zijn wel een paar grote 
families, met heel veel vertakkingen. 
Ouders, kinderen, kleinkinderen, 
ooms en tantes, neven en nichten, in 
allerlei commissies en verenigingen 
kom je ze tegen. Maar dat wil niet 
zeggen dat buitenstaanders er niet 
tussen komen. Ik heb er in elk geval, 
als geen lid van één van die families 
zijnde, geen last van.” Ook de ande-
ren beamen dat vol-mondig. 

Kring
“We werken sinds kort met  
gemeentekringen, daar hebben we 
een jaarthema van: Corpus Christi. 

Dit keer een gesprekje met 
een groepje bezoekers van de 
bijbelstudiedag afkomstig van 
zomaar een gemeente ergens in het 
land: Leerdam, Vijfherenlanden 
(Z.H.) aan de Linge. Sinds eind 
14e, begin 15e eeuw stadsrechten 
en 250 jaar glasstad, ruim 
20.000 inwoners en veel (23 
wordt mij verteld) verschillende 
kerkgenootschappen: “We hebben 
hier alles.” In Leerdam worden 8 
van de 19 gemeenteraadszetels 
bezet door CDA, SGP en CU. “Een 
stad waar het nog opvalt als je op 
zondag de was hebt buitenhangen, 
al begint dat nu ook wel te 
veranderen”.

Een stad waar het 
nog opvalt als je op 
zondag de was hebt 
buiten hangen

Een hofje, Leerdam
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“Afgelopen week was er een slotavond van de jeugd en toen zijn er bij 
de ouderen klusjes gedaan door de jongere mensen. Wij horen daar 
ook nog bij, zal ik maar zeggen”, en de spreekster strijkt zich eens even 
door het grijzende haar. “Want veel jongeren kennen de ouderen niet en 
andersom. En nu zijn ze bij elkaar binnen in de huizen geweest: onkruid 
gewied, plantjes gepoot, boodschappen gedaan en zo. Dat was erg leuk.”

Dat is gemeente-breed.” Op de tafel 
worden met de wijsvinger verschil-
lende cirkels, van groot naar klein, 
getekend: dit zijn de kinderen, dan 
de jongeren, mensen met gezinnen 
en de ouderen. Vervolgens worden 
er partjes ‘gesneden’ en zo krijg je in 
elke taartpunt een dwarsdoorsnede 
van alle groepen. “Het kan gebeuren 
dat je naast elkaar woont, maar in 
een andere kring thuishoort. Eén keer 
per maand houdt de dominee een 
preek die we in de kring bespreken 
als een bijbelstudie. Niet iedereen 
gaat daar altijd heen; het mag, het is 
allemaal wel een beetje vrijblijvend. 
Het is naast de verenigingen en het 
wordt soms ook wel eens wat erg 
veel. Misschien gaat het zich op den 
duur wel een beetje in elkaar oplos-
sen, de tijd zal het leren. Maar als 
kring hoor je bij elkaar, je kijkt naar 
elkaar om en je helpt elkaar, je bent 
sociaal met elkaar verbonden. Het is 
de bedoeling dat niemand buiten de 
boot valt.”

Inleiding
De vrouwenvereniging heeft ongeveer 
35 leden, maar niet iedereen komt 
ook naar de vergaderingen, hoor. Er 
is ook een mannenvereniging, die 
heeft een vaste kern van zo’n 12 le-
den. En verder zijn er nog een stuk of 
wat andere groepen die aan bijbelstu-
die doen. 

“Wij gebruiken de schetsen uit Weg-
Wijs en verder themaboekjes. We heb-
ben Amos dit seizoen afgemaakt, en 
de Psalmen doen we er gewoon tus-
sendoor, losse psalmen. Soms zijn er 
wel schetsen die zichzelf steeds weer 
herhalen en dan denk je, waar moet 
ik nu weer een inleiding over maken? 
We zoeken ook wel inleidingen op via 
internet, hoor. Gemeenteschetsen 
hebben we ook wel gebruikt; de laat-
ste, ging die niet over geld?”

Traditie
“Waarom we helemaal naar Steenwijk 
zijn gekomen? Dat is traditie, we 
komen elk jaar naar de bijbelstudie-

dag”. “En waar zijn de mannen?” Ze 
lachen wat, die hebben ze er eigen-
lijk helemaal niet bij nodig. “Jullie 
komen, ongeacht het onderwerp en 
de sprekers?” “Ja, daar blijven we niet 
voor weg. Het ene onderwerp spreekt 

je wel meer aan dan het andere, maar 
we komen toch. We vroegen ons wel 
af wat we ons deze keer bij het onder-
werp voor moesten stellen. Offeren, 
dat klinkt zo ... streng.” 

Kijk thuis maar eens op internet, zeiden ze. Dat deed ik en het was de 
moeite waard. De website van de GKv Leerdam ziet er gelikt uit en wordt 
ook goed bijgehouden; de meest actuele informatie staat erop.
GKv Leerdam is een streekgemeente, ik tel 24 kernen of buurtschap-
pen. Even doorklikken en er verschijnt een interessant overzicht van de 
‘Vergeten dorpen en buurtschappen in de Tielerwaard (Betuwe)’ waarin 
de geschiedenis wordt beschreven, opgeluisterd door foto’s, krantenknip-
sels, nieuwtjes uit de oude doos en nog veel meer. Kan de GKv Leerdam 
niet eens een dagtocht organiseren? We komen er aan!

Je bent sociaal met 
elkaar verbonden
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En dit is dan een perfect bruggetje 
naar het thema van de bijbelstudie-
dag 2015: Offeren=Dienen.

Dan moet je er wat mee
“Ik vond het heel bijzonder. Zoals het 
verhaal van ds. Dwarshuis, dat hij dat 
zo ontdekt heeft: géven is pas leven. 
Ergens weet je wel, dat het zo is. Die 
vergelijking met de troonrede, dat 
vond ik mooi en dan dat plaatje erbij. 
Dat blijft mij wel bij! In je dagelijks 
leven thuis, dán moet je er wat mee.”

Beschikbaarheid
En dan ontstaat er opeens een 
levendige discussie tussen de dames 
onderling.
“Wat moet je, alsof ik God wat zou 
moeten geven. Hij is de pottenbakker 
en wij zijn door Hem gevormd en wat 
zouden we dan. Maar we moeten ons 
wel laten gebruiken.”
“Beschikbaarheid staat haaks op 
onze zelfontplooiing: ik wil tot mijn 
recht komen. Ik denk dat dat wel een 
gevaar is. Wij hebben een eigen zaak 

en hebben toch ook onze keuzes 
moeten maken. Maar dat hield niet in 
dat de zaak altijd voor ging.” “ Ik denk 
dat je je niet mag verschuilen achter 
de drukte. Het zit hem niet altijd in 
de uren, maar in de tijd die je er voor 
over hebt. Het is niet het moeten, 
maar het willen. Als er iets in de kerk 
te doen is, dan voel je je aangespro-
ken, dan zet je je er voor in.”

weet-je

Hoe wandel je naar Huis…
Wil je met je gemeente of wijk verder ingaan op 
het onderwerp, dan kun je gebruik maken (gratis te 
downloaden) van de Gemeenteschets nr. 16  Heer u 
bent mijn leven. Deze schets gaat  over het leven als 
christen, is geschreven door Jetze Baas en in 2011 weer 
up-to-date gemaakt.

Het thema wordt uitgewerkt in de drie ambten: profeet, 
priester en koning (jeugd 12-16), met de tien geboden 
(oudere jeugd) en aan de hand van de Bergrede  
(Matt. 5) voor volwassenen.
In de gezamenlijke bespreking staat het wandelen met 
God centraal (Ef. 4): wat en hoe doe je dat.
www.steunpuntbijbelstudie.nl

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

Nieuwe gemeenteschets over: Liefde  
leven, Liefde geven – Over opvoeden 

Deze schets is gratis te downloaden op onze website: 
www.steunpuntbijbelstudie.nl.
Als ouders kinderen van God krijgen, ontstaat er een 
band voor altijd. Tegelijkertijd krijg je als ouder  een 
moeilijke opdracht  met grote  verantwoordelijkheid. 
Gelukkig mag je die delen: alle gemeenteleden die 
getuige waren bij de doop hebben beloofd ouders en 
kinderen te steunen. Maar hoe geef je als gemeente aan 
die mooie belofte handen en voeten?
Steunpunt Bijbelstudie geeft bij deze gemeenteschets 
over Opvoeden twee mogelijkheden:

1. Een gemeentebreed programma in uw eigen 
kerkgebouw: Jetze Baas (auteur van deze schets) neemt 
je mee door opvoedingsland en zet je aan het werk. 

Hierbij kan gekozen worden voor:
•   Workshops; onderwerpen zoals: 

geloof en opvoeding; opvoeden en seksualiteit; 
opvoeden en het jonge kind; de puber en opvoeding.

•  Groepsbesprekingen: aan de hand van opdrachten of 
cases.

2. Deelname aan een avondvullend programma op 
vier verschillende plaatsen in het land. Hierbij zal o.a. 
Jetze Baas mogelijkheden en kansen bespreken die een 
onderwerp als ‘opvoeden in de christelijke gemeente’ 
biedt. Denk er samen over na en praat er over door. 

Deze avonden willen je er bij helpen.
Plaats en datum: 
Groningen (14-01-2016), Zwolle (21-01-2016), 
Amersfoort (28-01-2016) en Rotterdam (04-02-2016). 
Info en opgave: info@steunpuntbijbelstudie.nl.
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professioneel en 
liefhebbend 

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.

Dienen
truus

Een broer is onlangs verhuisd naar een huis in de Haagse wijk Bezuidenhout. Die 
wijk is aan het eind van de tweede wereldoorlog gebombardeerd door de Royal Air 
Force. De mannen dienden volk en koningin door met bommen op de vijand te 
gooien. Per ongeluk lieten ze ook wat bommen vallen op Den Haag. 

Foutje natuurlijk. Vaklui op dat gebied 
spreken dan over ‘friendly fire’. Dat 

is net zoiets als leuker kunnen we het niet 
maken. Ook zo’n vriendelijke term voor 
iets naars. Waarschijnlijk worden die 
begrippen verzonnen door een mislukte 
dichter met een enorme belastingschuld, 
die als boetedoening nu dit soort kreten 
moet bedenken.

We rijden de straat in en ons oog valt 
direct op een verkeersbord, met de 
intrigerende waarschuwing: Pas op. 
Stenen gooiende eksters! Wat krijgen 
we nou? Wordt deze beschaafde wijk 
geterroriseerd door onaangepaste 
stadsvogels? We hebben geen helm bij 
ons en rennen met gebogen hoofd naar 
de voordeur. Zodoende kunnen we de 
stoep goed bekijken en die is royaal 
besmeurd met vogelpoep. Ook dat nog. 
Die irritante vogels hebben blijkbaar 
overal schijt aan. 

Eenmaal binnen worden we hartelijk 
begroet door de aanwezige familieleden. 
Een zus, die haar hele leven al werkt 
op de spoedeisende hulp, vertelt net 

een spectaculair, bloederig verhaal vol 
griezelige details. We eten smakelijk 
van onze taart. Ze zegt dat de agressie 
van meekomende familie een plaag is. 
We knikken meelevend. De kamer zit 
vol professionele hulpverleensters en 
liefhebbende mantelzorgers. Vertel ons 
wat over agressie. Uit het raam kijkend 
zien we de eksters grinnikend in de 
bomen zitten.

Een ander heeft een dementerende 
schoonmoeder. Ze vertelt liefdevol 
over de zorg die ze biedt. Ze maakt 
het zo beeldend dat we bijna jaloers 
op haar zijn. De oppasoma gaat daar 
stevig overheen met wat ijzersterke 
kinderlogica en de stemming stijgt. 
Dienen is eigenlijk wel humoristisch. 
Maar de pessimist van de familie brengt 
ons weer bij zinnen. Hij voegt een scheut 
realiteit over agressie en bezuinigingen 
toe aan de lichtzinnigheid. Zoals een 
stenen gooiende vogel de straat vervuilt, 
vervuilt vaak de harde werkelijkheid, als 
een steen des aanstoots, de vreugde van 
het dienen. Het paradijs is helaas nog 
ver weg.
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‘D eze woorden van Jezus uit Mat-
teüs 25 hebben alle eeuwen 

grote indruk op mensen gemaakt. Jezus 
vertelt dat Hij op de jongste dag, als Hij 
terugkomt, op zijn troon gaat zitten en 
de mensen verdeelt in twee groepen, 
links en rechts van hem. De laatsten 
worden geprezen. Waarom? “Ik verzeker 
jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor 
een van de onaanzienlijksten van mijn 
broeders of zusters, dat hebben jullie voor 
mij gedaan.”

De zeven werken 
van barmhartigheid

“Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij 
te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie 
kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen 
naar mij toe.” 

De zeven werken van barmhartigheid’ 
zijn vaak onderwerp van kunst geweest. 
Een voorbeeld hangt in het Rijksmu-
seum in Amsterdam. Zeven panelen 
naast elkaar elk paneel beeldt een van 
de werken uit. Op de internetsite van 
het Rijksmuseum is het hele schilderij te 
zien. De lijsten zijn authentiek. Opzoe-
ken is de moeite waard!
Het schilderij heeft in het eerste paneel 
het jaartal 1504 staan. De maker ervan is 
niet bekend maar wordt de Meester van 
Alkmaar genoemd, naar de plaats waar 
het schilderij heeft gehangen. 

Vermoedelijk was dat eerst het Heilige 
Geestgasthuis, herberg voor arme  
reizigers annex ziekenhuis. Toen dat 
opgeheven werd ging het naar de Grote 
Kerk van Alkmaar. In 1908 werd het aan 
het Rijksmuseum verkocht om de kos-
ten van een kerkrestauratie te betalen. 
Het schilderij was zwaar beschadigd 
tijdens de Beeldenstorm in de 16e eeuw 
en is tussen 1971 en 1975 gedeeltelijk 
hersteld. De woede van de beelden-
stormers bleek ondermeer uit de kapot 
gekraste gezichten.

De zeven werken van barmhartigheid, Meester van Alkmaar, 1504
Olieverf op paneel - Rijksmuseum, Amsterdam
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Stichtelijke boodschap
Alkmaar had al vanaf 1254 stadsrech-
ten en was rond 1500 een welvarende 
handelsstad geworden op een knoop-
punt van land- en waterwegen. In die 
jaren werd de Grote Sint Laurens Kerk 
gebouwd. De bekende kreet ‘Bij Alk-
maar begint de victorie’ stamt echter 
uit 1573, uit de Tachtigjarige oorlog toen 
de Spaanse vijand zich terugtrok van 
een beleg. Het schilderij is van voor de 
Reformatie. De kerk beheerste nog het 
leven. In de steden waar steeds meer 
mensen gingen wonen, veilig binnen de 
wallen, viel armoede meer op. Ook trok 
een stad vreemdelingen aan. Vaak richt-
ten burgers een gasthuis op voor zieken 
en voor doortrekkende vreemdelingen. 

Het doen van goede daden kende 
volgens de kerkleer een beloning. Het 
geven van aalmoezen kon de tijd van 
loutering in het vagevuur, de tijd tussen 
dood en eeuwig leven, bekorten. Aan het 
eind van de Middeleeuwen was er veel 
aandacht voor de dood. Daarbij paste 
die tekst uit Matteüs. Schilders van die 
tijd vertelden graag een verhaal in hun 
werk en zagen zichzelf  als ambachtslui 
die in opdracht werkten. Dit schilderij 
is wel een propagandastuk met een 

stichtelijke boodschap genoemd. Die 
boodschap staat in het rijmpje onderop 
de houten omlijsting van elk paneel, 
zoals “deelt mildelijck den armen, God 
sal u weder ontfarmen” en “wilt ziec-
ken en crancken vysenteren, u loon zal 
ewelick vermeren”. Doel is het geven 
van onderwijs, maar niemand wordt hier 
schrik aangejaagd.

Laatste oordeel
Wie de zeven panelen nader bekijkt kan 
veel bijzonders ontdekken. De schilder 
heeft een Hollands middeleeuws stadje 
afgebeeld, met houten en stenen huizen 
en trapgeveltjes. Onduidelijk is of het 
Alkmaar is, er is geen vergelijkingsma-
teriaal. Dat het doel onderwijs is blijkt 
hieruit dat Jezus op elk schilderij staat, 
bijna altijd tussen de toeschouwers. Een 
lange bleke man met lang bruin haar die 
rustig toekijkt. Er is een rechtstreekse 
verwijzing naar het laatste oordeel. Aan 
enkele gezichten op de panelen is veel 
aandacht besteed: op het derde paneel 
staat vermoedelijk de schilder zelf; hij 
kijkt de bezoeker waarschuwend aan.  
De drie mannen bij het verzorgen van 
de zieken zouden de opdrachtgevers wel 
kunnen zijn. Jezelf in het schilderij  

In de middeleeuwen vertaalde de kerk dit in ‘de zeven werken van barm-
hartigheid’: hongerigen voeden, dorstigen laven, naakten kleden, doden 
begraven, reizigers herbergen, zieken verzorgen, gevangenen vertroos-
ten. Dat van de doden begraven is er door de paus bijgevoegd. In tijden 
van pest was het een belangrijke daad van liefde.

De rooms-katholieke kerk kent naast de zeven lichamelijke werken van 
barmhartigheid nog zeven geestelijke werken van barmhartigheid:  
onderricht geven, goede raad verstrekken, de bedroefden troosten, 
de zondaars terecht wijzen, bedreiging geduldig dragen, zij die ons 
beledigen graag vergeven en voor de levenden en de doden(!) bidden. 
De ‘werken’ kunnen ook ons aanspreken. Als je ze maar niet ziet als 
verdienmodel, maar als deel van een offerend leven…

Jezus staat op elk 
schilderij, bijna altijd 
tussen de toeschouwers

zetten was heel gebruikelijk in de 15e 
eeuw. Zo namen zij deel aan de werken 
van barmhartigheid. 

Grappige details zijn het karretje van de 
zittende man op het eerste paneel dat 
een voorloper van de rolstoel lijkt te zijn, 
twee ooievaars op het derde paneel, de 
kapotte vensterruitjes op het vijfde en 
de tegeltjes op het zesde paneel.

Propagandastuk 
met een stichtelijke 
boodschap

Joke Heijs heeft geschiedenis gestudeerd 
en woont in Zwolle
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verBeeldIng verwoord |  Ludie Gootjes-Klamer

Marjan Beuker, 2006, ei tempera op doek. 30 x 30. Dit werk komt uit een serie van 7 schilderijen.



Ik luister

R ond de paastijd heb ik het eerste 
kruiswoord: “Vader, vergeef het 

hun want ze weten niet wat ze doen” 
geschilderd. Om zicht op de diepte van 
dit thema te krijgen las ik het bijbel-
boek Leviticus. Het viel me op dat elke 
opdracht voor een offer eindigt met: zo 

zorgt de priester dat het goed is tussen 
de HEER en ons.
Wat is dat geweldig. Dat het goed is 
tussen de HEER en ons. Wat een lijden 
gaat daaraan vooraf. Hoe kun je dat in 
beeld brengen? Die heftigheid van het 
lijden en de vreugde van vrede zo dicht 
naast elkaar.

Rembrandt laat het zien in zijn schil-
derij “het offer van Abraham” uit 1635. 
Pak Genesis 22 er maar bij. Je ziet 
Izaäk machteloos liggend op zijn rug. 
De hand van Abraham ligt over zijn 
gezicht. In de andere hand heeft hij het 
mes. Dan zie je de engel met gespreide 
vleugels aanvliegend. Zijn hand grijpt 
de arm van Abraham en je ziet de roep 
van de engel: “Abraham!” Het mes valt. 

Niet lang daarna wilde God zien hoe 
groot Abrahams vertrouwen was. God 

Je was bereid je enige 
zoon aan mij te geven

Marjan Beuker schildert deze gebeurtenis en schrijft:
Dit werk is geschilderd naar aanleiding van de ets van “Het offer van  
Abraham” door Rembrandt. Ik vind dit een geweldig momentopname;  
Abraham die van plan is om zijn enige zeer geliefde zoon te offeren, omdat 
God dit van hem vraagt. Zijn hand wordt vast gegrepen door (een engel 
van) God. Zo kan hij de genadeslag niet uitvoeren en zijn zoon doden. God 
is goed, dat laat ik zien in dit schilderij. Het lijkt een offer, maar is een toon-
beeld van Gods grote genade. Toen Hijzelf stierf werd er niet ingegrepen. 
www.marjanbeuker.nl 

Marjan Beuker is schilder en installatiekunstenaar. Ze woont en werkt in 
Leeuwarden. Ze laat zich inspireren door bijbelse thema’s. Soms letterlijk 
zoals bij dit schilderij over het offer van Abraham. Soms veel vrijer bijvoor-
beeld in haar schilderijen over water en licht. Ze houdt van beweging in  
haar werk.

Ludie Gootjes-Klamer woont in Zwolle  
en is naast beeldend kunstenaar Master 
of Education in Arts

zei: “Abraham!” Abraham antwoordde 
en zei: “Ja, ik luister.” God zei: “Roep 
Izaäk, je enige zoon, van wie je zoveel 
houdt. Ga met hem naar het gebied bij 
de berg Moria. En offer hem daar op de 
plek die ik je zal noemen.”

Hij pakte het mes om zijn zoon te 
offeren. Op dat moment riep de engel 
van de HEER uit de hemel: “Abraham, 
Abraham!”. “Ja, ik luister” zei Abraham. 
De Heer zei: “Raak de jongen niet aan! 
Doe hem niets! Nu weet ik dat je mij 
vertrouwt en eerbied voor mij hebt. 
Want je was bereid je enige zoon aan 
mij te geven.”

Wat betekent vertrouwen op God  
voor jou? 
Hoe kun je deze heftige gebeurtenis 
verbinden met je persoonlijke geloof?
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leerhuIs | Lucius de Graaff

Na zijn afstuderen vertrekt hij naar 
Barcelona om daar als assistent-

pastor te werken. Mede dankzij zijn  
inzet komt er weer leven in de inge-
dutte gemeente.
Door zijn reizen en internationale 
contacten raakt hij zijn nationalisme 
helemaal kwijt. Ook krijgt hij door 
het bezoek aan ‘zwarte’ kerken meer 
oog voor de betekenis van de kerk in 
het algemeen. En hoewel Bonhoeffer 
eerder meende dat de oecumenische 
beweging theologisch niet gefundeerd 
kon worden, raakt hij er toch ook 
in geïnteresseerd. Wanneer hij voor 
de Wereldbond  naar Cambridge 
gaat, wordt hij direct al gekozen tot 
‘jeugdsecretaris‘ voor Duitsland en 
Noord- en Midden-Europa. Hier 
ontmoet hij bisschop Bell uit Engeland. 
Het begin van een zeer bijzondere 
vriendschap.
Het is in deze tijd dat de ‘Pniël-
worsteling’ die Dietrich lange tijd heeft 
gevoerd, tot een einde komt.  Hij komt 

Van U ben ik, o God!
Jacko Holtland | al wat ademt

Dietrich Bonhoeffer werd in 1906 in Breslau geboren uit religieuze, maar niet 
kerkgaande ouders. Op zijn zeventiende besloot hij theologie te gaan studeren. Dat 
deed hij in Tübingen en Berlijn. Bonhoeffer raakte onder de indruk van Karl Barth. 
Het bracht hem in botsing met de professoren die voornamelijk liberale theologie 
doceerden.

De microfoon 
wordt afgesloten

Voor nadere verantwoording zie mijn Leerhuis ‘Christus moet gestalte 
krijgen in ons’ op www.steunpuntbijbelstudie.nl

echt tot geloof. En dat is ook te horen 
in de toespraken en de meditaties die 
hij in die tijd verzorgt.  

Als Hitler als Rijkskanselier aan de 
macht komt in 1933 houdt Bonhoeffer 
een toespraak voor radio Berlijn. 
Halverwege wordt de microfoon 
afgesloten omdat de inhoud de 
redacteuren niet aanstaat. 

Bonhoeffer is geen pacifist maar 
weigert te vechten voor de Nazi-staat 
en vertrekt naar Amerika. Omdat hij dit 
toch wel als een vlucht ervaart keert hij 
terug naar Duitsland.

Dietrich probeert via zijn oecumenische 
betrekkingen contact te leggen met de 
regering van Engeland. Hij probeert 

om via zijn Engelse vriend, bisschop 
Bell, garanties te krijgen dat, wanneer 
Hitler uit de weg is geruimd, er vrede 
zal worden gesloten met Duitsland. 
Indrukwekkend is het moment waarop 
Dietrich Bonhoeffer de schuld van het 
Duitse volk voor bisschop Bell belijdt. 
In de lijn van Jesaja (Jes. 63, 17) weet 
hij zich mee verantwoordelijk voor 
de wandaden van het nazisme en 
is daarover diep bedroefd. Terug in 
Engeland doet de bisschop zijn uiterste 
best zijn regering te bewegen tot een 
andere houding.  Het mag niet baten. 
De Engelse regering wenst niets 
meer te horen over een ondergrondse 
oppositie. 

Op 5 april 1943 wordt Dietrich 
gearresteerd en gevangen gezet voor 
zijn betrokkenheid bij een mislukte 
aanslag op Hitler. Via zijn zwager is hij 
bij het verzet betrokken geraakt. Een 
vluchtpoging uit de Tegelgevangenis 
mislukt ook. Hoewel zijn rijk afbrokkelt 
gaat Hitler door met het onderzoek 
naar de verzetsmensen. Na een 
nachtelijke ‘rechtszitting’ wordt 
Dietrich Bonhoeffer op 9 april 1945 
opgehangen. 

‘Het is niet zo dat je als Christus moeten 
worden – Christus moet gestalte krijgen in 
ons’. ~ Dietrich Bonhoeffer

Ds. L.W. de Graaff is studentenpastor in 
Kampen en woont in Heerde 
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leerhuIs | Lucius de Graaff

H et kunnen ook heel goed 
melodieuze maar schofferende 

opmerkingen zijn. Aan het adres van de 
buurman. Vogelzang is grensbewaking, 
van het territorium. 

‘Loof de Heer…alles wat op vleugels 
gaat.’
En niet alleen wat op vleugels gaat. 
Heel de schepping is bedoeld om Hem 
te loven.

Als je Psalm 148 in zijn geheel leest 
kun je twee lijnen ontdekken. Het 
begint bij de bewoners van de hemel 
en eindigt bij de bewoners op de aarde, 
de verticale lijn. En van de eerste 
scheppingsdag naar de zesde, de 
horizontale lijn. Samen een kruis.

Heel de schepping komt voorbij: de 
Himalaya, de Alpen, de appelboom, het 
konijn, de koe, de slang, en de merel.

De Himalaya zingt niet. Ook de adder 
niet. De koe soms. Hoe moeten zij God 
loven?
Door er te zijn. Als God kijkt naar wat 
Hij maakte, geniet Hij ervan. Tot zijn 
eer.
Misschien zoals jij of ik kunnen 
genieten van wat je tot stand hebt 
gebracht: een schilderij, een schuurtje, 
een muziekstuk. ‘Het is mooi 
geworden.’ 

En God weet het goede van het 
onvolmaakte te onderscheiden. 
Hij luistert - in Christus - om de 
schofferingen van de merel heen, en 
geniet van de mooie klanken.

‘Loof de Heer…
Jonge mannen en jonge vrouwen,
oud en jong tezamen.’
Ja ook wij. Wij mensen. Jouw leven is 
bedoeld als een lofoffer. 
Hoe?  Door er te zijn. We mogen er 
zijn! Vanwege het kruis. Vader geniet. 
Gewoon als de kinderen er zijn. Of we 
nu zingen of niet. 

Ds. J. Holtland is predikant  
te Veenendaal-Oost

Jacko Holtland | al wat ademt

‘Loof de Heer…
dieren van het veld en dieren  
in de wei,
alles wat kruipt en op vleugels 
gaat.
jonge mannen en jonge vrouwen,
oud en jong tezamen’

Psalm 148: 1, 10, 12

Zingt de merel tot Gods eer?
De merel ken je toch wel?  Kijk anders even naar het plaatje. Niet zo lang geleden was 
er een landelijke zangwedstrijd voor merels. Een soort ‘The Voice’. Ik weet niet meer 
wie gewonnen heeft. Hij zong ongetwijfeld fantastisch. Maar zong hij ook tot Gods 
eer?  Is de merelzang een lofoffer voor God?
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Tonnis Groenveld, Ida Nijman-Stegeman en Charlotte Scholtens-de Vries

Cruciaal

Boeken

Hans Burger en Reinier Sonneveld, Cruciaal. De verrassende betekenis 
van Jezus’ kruisiging, Buijten en Schipperheijn, Amsterdam 2014, 
ISBN 978-90-5881-810-2, € 13,90

Wat is de betekenis van Jezus’ lijden 
aan het kruis? Verschillende bijdragen, 
waarin ook meer dan eens afstand 
genomen wordt van ‘verzoening door 
voldoening’.

Offer
Gezien het thema van deze WegWijs wil 
ik wat aandacht geven aan het artikel 
van Hans Burger (docent aan de TU 
Kampen) “Voorbij de offerkritiek”.  Hij 
neemt zijn uitgangspunt in het feit dat 
spreken over een offer  hedendaagse 
mensen niet aanspreekt. Maar, zegt hij, 
ook in de bijbel vind je al offerkritiek: 
God zegt: ik wil gehoorzaamheid, geen 
offers (bv Ps. 40). 
En ook het lijden van Jezus aan het 
kruis was in strikte zin geen offer, al 
wordt er in de bijbel wel met offerter-
men over geschreven.
Deze opmerkingen hebben in GKv-
kring al het nodige stof doen opwaaien. 
Sommigen zien het als bedreiging van 
het hart van het evangelie: verzoening 
door Christus!
Vooral de inleiding van Reinier Son-
neveld en het artikel van Hans Burger 
liggen onder vuur.  
Maar ze willen aan het verzoenende 
werk van Christus het volle pond geven, 
waarbij ze breder willen kijken dan wat 
de Heidelbergse Catechismus (zondag 
5 en 6) erover zegt. Dat is iets anders 

Bij offers gaat het om 
je hart, je toewijding 
aan de Heer

In het boek Cruciaal vinden we  zes bijdragen van zes schrijvers 
over de betekenis van Jezus’ kruisiging: overwinning, bevrijding, 
offer, verzoening, redding, recht. Zo wordt duidelijk gemaakt dat 
die betekenis meer is dan ‘verzoening door voldoening’ (Jezus’ 
plaatsvervangend lijden als betaling voor onze schuld).

dan verwerping van de verzoening door 
Christus.

Kritiek
Wel blijven er twee vragen: geeft het 
Oude Testament al offerkritiek in de 
Psalmen en profeten? En: is Jezus’ 
dood in strikte zin geen offer?
Ik vraag me af of dit geen kwestie is 
van: wat bedoel je? 
Offeren is: iets geven, of jezelf geven. 
Dat kon de vorm aannemen van een 
(dier)offer, zoals in de wet van Mozes 
in bepaalde gevallen voorgeschreven (!) 
was. Jezus’ offer was geen offer zoals 
de priesters in de lijn van Aäron die 
brachten. Maar we moeten offers niet 
afmeten aan levitische offers; het is 
andersom: Jezus’ offer is het ware offer, 
waarvan de levitische een vooruitwij-
zing waren. Jezus’ leven was offer (toe-
wijding); tegelijk was hij het lam dat de 
zonden van de wereld wegneemt. Jezus 
is tempel, hogepriester en offerlam in-
een. De offers in de tempel waren daar 
schaduw van (zie Hebreeën).
Hebben de profeten offerkritiek? Geen 
kritiek in de betekenis van: je bent  

verkeerd bezig door te offeren. Wel 
maakt die ‘offerkritiek’ ons twee dingen 
duidelijk: als je hart er niet bij is,  
bespaar God je offers. En: bij offers 
gaat het uiteindelijk niet om de uiter-
lijke vorm (dieroffers) maar om je hart, 
je toewijding aan de Heer.

Burger spreekt mooi over offers als toe-
wijding aan God, maar die toewijding is 
geblokkeerd door de zonde (pag. 60). 
De dood van Jezus’ offer opent de weg 
naar onze toewijding en zijn offer is 
toewijding.
Om met Willem Ouweneel  te spreken 
(pag. 89): Jezus’ offer is onnavolgbaar 
(verzoening met God) en tegelijk een 
voorbeeld voor ons (toewijding)  
(pag. 89). (TG)



‘In de zoektocht naar identiteit zijn 
jongeren meer dan ooit overgeleverd 
aan zichzelf, terwijl de wereld om 
hen heen steeds ingewikkelder en 
minder overzichtelijk wordt (…). Het 
is niet (meer) vanzelfsprekend dat zij 
thuis, in de kerk en op school leren 
om van hart tot hart met anderen 
te spreken. Levenswijsheid wordt 
steeds minder overgedragen van de ene generatie op de 
andere, maar wordt verschraald tot informatie via het loket 
Google.’ Dit zei Els van Dijk in een interview in het Friesch 
Dagblad over haar in 2011 verschenen boek “De hunkerende 
generatie”. 

Als moeder van tieners heb ik dit boekje gelezen en was ik 
ook benieuwd naar haar nieuwe boek ‘Oefenen in verlangen’.
In zekere zin herhaalt Van Dijk haar boodschap dat jongeren 
behoefte hebben aan authenticiteit en echtheid. Zij willen 
zien dat het geloof iets doet met mensen. Het bouwen van 
een boot begint met het verlangen naar de zee. Als we willen 
dat jongeren een boot van geloof bouwen, zullen we het 
verlangen naar God moeten laten zien. Dit kan alleen als we 
zelf dit verlangen uitdragen.

Docenten en opvoeders moeten zelf een verhaal zijn (blz 
109) een leesbare brief zoals in 2 Korinthe 3 staat. Dit kost 
tijd en liefde. Van Dijk stelt voor om vragen te stellen in 
plaats van antwoorden en de jongeren de ruimte te geven 
om zichzelf te ontdekken en zich te ontwikkelen (blz 99). In 
zoverre biedt het boek niet echt nieuwe inzichten, maar is het 
reden tot zelfonderzoek en kan een goed startpunt zijn voor 
het gesprek over ons eigen oefenen in verlangen.(CSV)

Ter gelegenheid van het 160 jarig bestaan van de Theolo-
gische Universiteit in Kampen verscheen een boek over 
spiritualiteit, zeg maar: de omgang met God (persoonlijk 
en samen). Een veelzijdige bundel met vijftien bijdragen 
van docenten in Kampen. O.a. over bijbelse spiritualiteit 
(vroomheid), het aangevochten  
geloof bij bijvoorbeeld Luther, en 
de ontwikkelingen in de GKV. Ik kan 
hier de vijftien bijdragen (samen 240 
pag.) geen recht doen. Ik vis enkele 
krenten uit de pap.
Oefenen in spiritualiteit is nodiger 
dan ooit (pag. 55, 186): we merken 
om ons heen dat je best zonder God 
lijkt te kunnen leven. “Met God in je 
blikveld leven gaat niet vanzelf. Als je 
je niet oefent in de lofprijzing ben je 
het zicht vroeg of laat zomaar kwijt.” Maar “wie zich oefent 
in lofprijzing, vindt ook in moeilijke omstandigheden reden 
om het vertrouwen in God uit te spreken en Hem te loven, 
dwars door de tranen heen.”(40-41). 
Luisteren naar God is meer dan alleen bijbellezen: “Toch 
kun je zelfs door fanatiek bijbellezen je onttrekken aan wat 
God jou persoonlijk te zeggen heeft. Meditatie vraagt je om 
stil te staan en aandachtig te luisteren. Het kan tot grote 
zegen zijn.” (130).
Uit het artikel van prof. de Ruijter, dat inspiratiebron was 
voor de artikelen over offeren in deze Wegwijs : God vraagt 
meer van ons dan we kunnen geven, maar geeft dat zelf in 
Jezus. “In Hem geeft God het offer dat Hij vraagt” (180): 
God vraagt de liefde die hij eerst geeft.
Zo proeven aan spiritualiteit smaakt naar meer...(TG)
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Proeven van 
spiritualiteit

Van hart tot hartTonnis Groenveld, Ida Nijman-Stegeman en Charlotte Scholtens-de Vries

Oefenen in verlangen
Drs. Els J. van Dijk Oefenen in 

Drs. Els J.van Dijk

Het opwekken van verlangen naar een betere 
wereld is volgens de auteur van dit boek een 
van de belangrijkste verantwoordelijkheden van 
volwassenen richting jongeren. We schieten 
er namelijk niets mee op als we hen slechts 
voorhouden ‘hoe het hoort’ in het leven. Jongeren 
zullen dan hooguit aan gewoontevorming doen, 
maar niet in beweging komen. Dat kan alleen als 
het vuur van binnen ontstoken is en het verlangen 
naar God is ontbrand. Oefenen in verlangen wil 
een stimulans zijn om verlangend te leven. En om 
van daaruit de ontmoeting met jongeren gestalte 
te geven.

Els J. van Dijk is directeur van de Evangelische 
Hogeschool in Amersfoort. Eerder verscheen van 
haar De hunkerende generatie. De leefwereld van 
jongeren (2011).

Oefenen in verlangen-omslag.indd   1 11-12-2014   11:13:27

Koert van Bekkum e.a., Proeven van spiritualiteit, 
2014, De Vuurbaak, Barneveld, ISBN 9789055604999, 
240 pag., €  22,50

Els J. van Dijk, Oefenen in verlangen, 2015, de Banier, 
Apeldoorn, ISBN 9789462782259,96 pag., € 9,95
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Goed leven
Het gaat om de inhoud van je gedrag 
wat je wel en niet moet doen. En over de 
methode: hoe doe je het? 
Het is ons geleerd in de catechismus: 
het wegdoen van de oude en het 
aandoen van de nieuwe mens. Het is 
belangrijk dat we elkaars kwaliteiten 
gebruiken dan kun je je als gemeente 
versterken. 

Hoe kunnen we met ons gedrag elkaar 
en anderen aansporen om Christus 
te volgen? Ontwikkel de deugden 
van liefde, vreugde, vrede, geduld, 
vriendelijkheid, vrijgevigheid, trouw, 
barmhartigheid en zelfbeheersing. Alles 
is te veinzen behalve de zelfbeheersing! 

Paulus geeft in beginsel richtlijnen; 
het blijft een kwestie van vertrouwen 
(geloof), zekerheid (hoop) en hard 
werken (liefde). Groei blijkt door van 
jezelf af te zien en te kijken naar God 
aan de ene kant en naar je naaste aan de 
andere kant. Dan denk je steeds minder 
aan jezelf. Prima studiemateriaal. (INS) 

Huib Noordzij | en zó voort
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Tom 
Wright

Goed 
leven

Over christelijke karaktervorming

Waarom ben ik hier? Hoe moet ik mij gedragen? Dit zijn de fundamen-
tele uitdagingen die Tom Wright in zijn karakteristiek vlotte en boeiende 
stijl behandelt. Wat moeten christenen aan met de tijd tussen hun doop 
en hun dood? Al te gemakkelijk immers wordt de blik op het hiernamaals 
gericht. De echte uitdaging ligt in het leven hier en nu. 

Wright maakt korte metten met de gebruikelijke opvatting dat christe-
lijk leven niets meer is dan een lijst met dingen die je wel of niet moet 
doen. Maar het is ook niet de opdracht om, waarheen dan ook, ‘je hart 
te volgen’. Goed leven – over christelijke karaktervorming laat de Bijbelse 
roep zien van een omkering, een karakterverandering, die je uit het aard-
se najagen van geld, sex en macht overbrengt in een deugdzame levens-
staat. Zo beantwoordt een mens aan het doel waarvoor hij is geschapen, 
en kan hij in zijn gedrag God laten zien.

Een boek voor iedereen die denkt dat er hier op aarde meer moet zijn. 
Want dat is er.

‘Er is één reden waarom zoveel mensen vandaag de boeken van Tom Wright 
lezen: met zijn betoog houdt hij tot het laatst onverminderd de aandacht 
vast.’  Christianity Today

‘Prachtig geschreven, vol inzicht en uitdagend materiaal… Tom Wright 
wordt tegenwoordig wel vergeleken met C.S. Lewis, het is een schrijver die 
je niet mag missen... Zeer aanbevolen.’ Faithful Reader 

Tom
 W

right     G
oed leven

NUR 707

ISBN 978 90 519 4413 6

9 789051 944136

N.T. (Tom) Wright is hoogleraar aan de Universiteit van St. Andrews. Eer-
der verschenen van Tom Wright Eenvoudig christelijk en Eenvoudig christelijk en Eenvoudig christelijk Verrast door 
hoop. Dit boek sluit op deze uitgaven aan. 

vwBOgoedleven.indd   1 8/14/12   1:53 PM

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.

Boeken

BondIg

Het werkcongres van begin november had altijd een wat 
andere invulling dan de bijbelstudiedag. 
’s Morgens sprekers, ’s middags met elkaar aan de slag 
in verschillende workshops. 
Deze dag werd bewust altijd op zaterdag gehouden 
om tegemoet te komen aan mensen, die niet door de 
week naar de Bijbelstudiedag kunnen komen omdat ze 
moeten werken.

Hoewel de bezoekers altijd erg enthousiast zijn over het 
congres, zien we een teruglopend aantal deelnemers. 
Het werd de laatste jaren steeds weer spannend of 
het allemaal wel haalbaar was vanwege te weinig 
aanmeldingen. Het bestuur heeft, in goed overleg met 
de commissieleden, besloten om hiermee te stoppen.

De vier enthousiaste commissieleden hebben binnen de 
bond een nieuwe plek gevonden: Elly Neutel en Evelien 
Wierenga gaan hun ervaring inzetten in de commissie 
bijbelstudiedag. We zijn namelijk van plan om op de 
BSD verschillende workshops aan te bieden, waarmee 
deze dag een wat afwisselender en eigentijdser invulling 
zal krijgen! Marijke Jongeneel en Dineke van der Kamp 
gaan de commissie gemeenteschetsen versterken.
Het is de bedoeling dat we mét de schrijver van de 
gemeenteschets avonden in het land gaan aanbieden, 
voor de gemeenten die hiermee aan de slag willen gaan.

Dus weer nieuwe initiatieven en mogelijkheden! We 
hopen en bidden dat dit zegenrijk mag werken in het 
lezen, leren en leven met Gods Woord.

Nieuwe initiatieven

Tom Wright, Goed leven, over christelijke karaktervorming, 
2012, Van Wijnen, Franeker, ISBN 978051 944136, 336 pag., € 24,95

Waarom zijn we op aarde, wat hebben 
we hier te doen? Hoe beter we het 
doel van het leven begrijpen en de weg 
ernaar toe des te christelijker we leven. 
Tom Wright wijst op het nauwkeurig 
lezen van het Nieuwe Testament. Zijn 
boek zet je aan tot nadenken over hoe 
de aard van een mens kan veranderen, 
en hoe we daaraan kunnen werken. 

De één houdt van regels, de ander van 
echtheid, de één is rechtlijnig, de ander 
wat toleranter. Waarmee wordt de kloof 
tussen mensen overbrugd? 



verkondigd als de zuivere waarheid van 
God.

Pastoor in Holland
Van het uiterste zuiden gaan we rich-
ting het noorden. Daar was Cornelis 
Cooltuyn (1526-1567) als reformato-
risch gezind pastoor actief. Cooltuyn,  
geboren en opgegroeid in Alkmaar, 
studeerde - net als Calvijn - rechten; 
onder druk van zijn familie liet hij zich 
tot priester wijden. De studiezin bleef 
en hij verdiepte zich in de oude kerk en 
de kerkvaders. Als pastoor van Enkhui-
zen moest hij zich in ’s-Gravenhage 
verantwoorden over zijn ‘ketterse’ 
gevoelens. Omdat vooraanstaande bur-
gers uit Enkhuizen hem vergezelden, 
liet men hem vooralsnog ongemoeid. 

Cooltuyn keerde terug en werd rector 
van de Latijnse school in Alkmaar, later 
ook pastoor. Hier kwam hij openlijk uit 
voor zijn reformatorische opvattingen. 
Toen inquisiteurs hem in 1558 wilden 
arresteren vluchtte Cooltuyn naar de 
Duitse stad Emden. 

Herder tot in de dood
Veel vluchtelingen uit de Nederlan-
den waren lid van de kerk in Emden 
en Cooltuyn werd hun predikant. Hij 

Zouden wij Guido de Brès (1522-
1567) kennen wanneer hij niet 

de auteur was van de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis? Uit onderzoek komt 
het beeld naar voren van een bedacht-
zaam man. Al schuwde hij de confron-
tatie en het gevaar niet, hij was bepaald 
geen stoere veel beluisterde kerkleider. 
Als glasschilder verdiepte hij zich voor 
opdrachten (glas-in-lood) in de Bijbel. 
Dat bracht hem tot inzicht en bekering. 
Geen impulsieve daad; De Brès bestu-
deerde grondig de leer van de (rooms-
katholieke) kerk, de oude kerkvaders en 
hij verdiepte zich in de sekten. 

Leraar tot de laatste snik
Na zijn opleiding in verschillende 
steden, internationale reformatiecen-
tra, vestigde hij zich te Rijsel en later 
in Doornik. Daar preekte en werkte De 
Brès in het diepste geheim. Hij schreef 
boekjes over het christelijk geloof 
waarin hij de confrontatie aanging 
met Rome en de wederdopers. In 1567 
verbleef hij in het belegerde Valencien-
nes. Na inname van de stad werd hij 
gearresteerd. Tijdens zijn gevangen-
schap kreeg hij bezoek van commissa-
rissen, priesters, bisschoppen en zelfs 
adellijke dames. Hij schreef brieven aan 
de gelovigen en aan familie. Op 31 mei 
1567 is De Brès samen met een collega 
opgehangen. Het laatste wat hij tot 
de omstanders riep was om te blijven 
volharden in de leer die hij hun had 

Huib Noordzij | en zó voort

Het offer van hun leven
Guido de Brès (1522-1567) auteur van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, geboren 
en opgegroeid in Bergen (Henegouwen), was een bedachtzame man, geen stoere 
kerkleider. Zijn opdrachten voor glas-in-loodwerk, als glasschilder, haalde hij uit de 
Bijbel. Dat bracht hem tot inzicht en bekering.

heeft de belijdenis van Guido de Brès 
nog nagekeken voordat deze confessie 
openbaar werd gemaakt. Op afstand 
gaf hij leiding aan de kerk onder kruis 
in Holland. Cooltuyn kreeg het verwijt 
dat hij het martelaarschap was ont-
vlucht en niet trouw op zijn post was 
gebleven. Toen echter de pest uitbrak in 
Emden en niet elke predikant pest-
lijders wilde bezoeken, was het zijn 
principiële keuze om dat wel te doen. 
Hij beschouwde het als een opdracht 
van God om aan arme mensen het 
evangelie voor te houden ‘gelegen of 
ongelegen’. Zelf besmet overleed hij op 
28 september 1567. 

Huib Noordzij is auteur van o.a. 
Handboek van de Reformatie en woont  
in Barneveld
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Een opdracht van God
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op de klank af | Riet Steenbergen

Er worden de eerste weken van 
januari zelfs polls gehouden om 

te onderzoeken hoeveel procent van 
de goede voornemens nog overeind 
staan. En dat blijken er na drie weken 
nog maar heel weinig te zijn. We 
hebben zelfs een speciale dag, Blue 
Monday, waarop we massaal treurig 
en neerslachtig kunnen zijn onder 
andere over het feit dat onze goede 
voornemens mislukt zijn. De media 
strooien die dag gretig nog wat zout in 
de wonden. Daarna gaan we over tot de 
orde van de dag.

Het gezegde de geest is wel gewillig, 
maar het vlees is zwak wordt door Jezus 
gebruikt, o.a. in Matteüs 26:41. Hij is 
vlak voor zijn gevangenneming in de 
Hof van Getsemane om te bidden. 
Maar zelfs zijn leerlingen Petrus, 

Jacobus en Johannes laten het afweten. 
In plaats van te waken zijn ze in slaap 
gevallen. Jezus waarschuwt: de geest 
is wel gewillig, maar het vlees/lichaam 
is zwak. De tegenstelling is: geest, het 
geestelijke, het geloof tegenover vlees, 
het lichamelijke, de zonde. 

Zoiets lees je ook in bijvoorbeeld 
Romeinen 8 en kort samengevat in 
Galaten 5: 17: ‘Wat wij uit onszelf 
najagen is in strijd met de Geest, en 
wat de Geest verlangt is in strijd met 
onszelf. Het een gaat in tegen het 
ander, dus u kunt niet doen wat u maar 
wilt.’

Op de neiging om, tegen beter weten 
in, de zonde aantrekkelijk te vinden 
reageren we vaak nogal laconiek: je had 
het kunnen weten, zo zijn wij mensen 
immers. Niks aan te doen. 
Jezus zegt het echter niet zo vrijblijvend 
tegen zijn leerlingen: blijf wakker en 
bid dat jullie niet in beproeving komen. 
Vanuit de bijbel zit er dus wel degelijk 
deze serieuze waarschuwing in: wees er 
op verdacht dat mensen zo zijn, maar 
laat het niet gebeuren!
Niet iets om je schouders over op te 
halen dus.

Riet Steenbergen-Busstra is 
hoofdredacteur van WegWijs, 
schrijven is haar hobby.

Blue Monday
Zo rond de jaarwisseling worden er een heleboel woorden over vuil gemaakt: 
wie maakt er geen goede voornemens voor het nieuwe jaar? Sommige mensen 
beginnen er niet eens aan, want: ik ken mezelf, ik wil wel, maar de verleidingen zijn 
zo sterk dat het zo weer mis is.

Daarna gaan we over 
tot de orde van de dag
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