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4 Neem geen wraak | Arnaut Francke
 Bijbelstudie Kunnen wij eigenlijk wel iéts zinnigs zeggen over wraak en 
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wel erg gemakkelijk om te zeggen dat God onze wreker is; of is het juist 
de troost waarmee je verder kunt.
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daartegenover onze God, als Vader, te profileren? 

12  Plicht of liefde | Frits Tromp
 Interview Als je jarenlang in een moslimland hebt gewoond kun je weten 

waar je over praat. Gert Jan Segers (CU) was bereid om zijn ervaringen 
met onze interviewer te delen; het werd een genuanceerd verhaal van een 
(oud)insider.

 16  De wereld van de islam | Joke Heijs
 Het verleden actueel Hoe is de islam ontstaan, wie was Mohammed en 
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wereldgodsdienst, die onze leefwereld momenteel wel heel dicht nadert. 
Reden voor een bezinning.

Verder

Maak ons hart onrustig 11

Truus Vijandbeeld 15

Verbeelding verwoord Genieten van schoonheid 18

Platina Zingen 20

Al wat ademt Wit begint en wint… 21

Boeken 22

En zó voort De tirannie verdrijven 25

Op de klank af Sjibbolet 26

In het volgende nummer 27

Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer 
voor alle mensen het goede te doen 

Romeinen 12 vers 17
 

2
Inhoud



Gods grootheid

D it nummer van WegWijs heeft als thema het thema van de 
Bijbelstudiedag van 21 april 2016 “Geweld in de Koran, 

geweld in de Bijbel”.

“Geweld in de Bijbel” is best een pittig onderwerp. Ik weet niet hoe 
het u vergaat, maar ik kan mij niet herinneren dat we dit onderwerp 
vroeger ook als zwaar of moeilijk bestempelden. En toch: in die tijd 
was de Tweede Wereldoorlog nog heel dicht bij en lag alles nog vers 
in het geheugen. Zou dat komen omdat we nu dagelijks beelden 
zien van geweld en volkerenmoord, ergens in de wereld? Daar 
spreken we onze afschuw over uit. En we vragen ons dan af, hoe 
dat was in de tijd van de bijbel.

Eén zin van dominee Francke kwam stevig bij mij binnen: “Wij, in 
ons comfortabele, christelijke leventje weten niet meer wat het is 
om onrecht te ondergaan”.  Ik denk dat ik het antwoord op mijn 
vraag ook meer in die richting moet zoeken. Aan onze behoeften 
aan veiligheid, zekerheid en saamhorigheid is al voldaan. Daarom 
hebben we nu behoefte aan waardering en erkenning. Dat vertaalt 
zich in een godsbeeld van een liefdevolle Vader die ons liefheeft 
en bevestigt in ons bestaan. Maar wat kan ons beeld van God 
daardoor eenzijdig en onvolledig worden. Hij is ook een Wreker 
over alle onrecht die Hem en Zijn volk wordt aangedaan. Gods 
toorn over de zonde is verschrikkelijk (Zondag 4). 
 
Zijn we dat besef kwijtgeraakt misschien? Wat hebben we elkaar, 
als christenen wereldwijd, vervolgd of comfortabel levend, nodig 
om de breedte, de lengte en de diepte van Gods grootheid te 
doorgronden! En elkaar bij de les te houden!

Wij kunnen dankbaar en met veel genoegen terugkijken op een 
mooie en leerzame Bijbelstudiedag. Ik hoop van harte dat velen een 
verenigingsavond uittrekken om dit onderwerp te behandelen. Om 
te voorkomen dat ons beeld van God een afgodsbeeld wordt.
Om Hem de eer te geven die Hem toekomt.

Katrien Janssens-Salomons, voorzitter Bijbelstudiebond

we hebben 
behoefte aan 

waardering 
en erkenning
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BIjBelstudIe | Arnaut Francke

In 2009 zond de VPRO een thema-
uitzending uit over wraak. Een aan-

tal interessante waarnemingen werd 
daarin gedaan. Psycholoog Nico Frijda 
citeert een oude wijsheid: “Degene die 
geen wraak wil nemen, die neemt ei-
genlijk de zaak niet zo serieus”. Wraak 
is volgens hem een maatstaf van het 
feit hoe jouw rechtsgevoel is aangetast 
door wat er gebeurd is. En, zo zegt 
hij, dat moet je niet onder de tafel 
stoppen. Ook emotioneel niet. Wraak 
verbindt hij dus met rechtsgevoel. 

Wraak in het OT
Ook in de Bijbel heeft wraak niet 
perse een negatieve klank. Het Oude 
Testament kent een aantal categorieën 
van wraak (zie literatuurlijst). Allereerst 
wraak als ‘handhaving van het recht’. 
“Wanneer iemand zijn slaaf of slavin 
met een stok slaat en hij of zij sterft 
ter plekke, dan moet er vergelding 
(letterlijk: wraak) plaatsvinden. Als 
de slaaf of slavin nog enkele dagen 
in leven blijft, gaat de eigenaar vrijuit 
(geen wraak); door het verlies van 
zijn eigendom is hij genoeg gestraft” 
(Ex.21: 20). Exodus 21 bevat een lange 
opsomming van rechtsbepalingen. Het 
gaat in dit vers om een meester die 
zijn slaaf disciplineert. Verondersteld 
wordt dat de slaaf zich misdragen 
heeft. Een heer had destijds het recht 
om te straffen. Maar als hij hem zo 

afranselt dat hij ter plekke sterft, dan 
geldt dit als een zaak van opzettelijke 
doodslag. Dan zal die slaaf gewroken 
worden. De rechtsgemeenschap 
zal de wraak, dat is de bestraffing, 
voor de moord ten uitvoer brengen. 
Achterliggende reden: de heer heeft 
niet het recht van leven en dood over 
de slaaf. Dus wraak als handhaving 
van het recht. Geen spoor van een 
negatieve betekenis.

Daarnaast is er ook de categorie 
van wraak als ‘uiting van een kwade 

gezindheid’. “Wees niet haatdragend. 
Als je iemand iets te verwijten hebt, 
roep hem dan ter verantwoording 
en laad niet omwille van een ander 
schuld op je door je te wreken of wrok 
te blijven koesteren. Heb je naaste lief 
als jezelf. Ik ben de HEER.” (Lev. 19: 
17,18). 
God verbiedt hier wraakzuchtige acties 
en wijst een wraakzuchtige mentaliteit 
af. Het punt is: door wraak te nemen 
ga je voorbij aan het rechtssysteem. 
Je neemt het recht in eigen hand. 
En zo laad je zelf ook schuld op 

Neem geen wraak 
In onze cultuur heeft wraak een negatieve klank. Wraak verbinden wij snel met haat, 
onbeheerste woede, rancune, iemand iets betaald zetten. Het heeft iets immoreels 
in zich. Zou er ook iets goeds in wraak kunnen zitten? 
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geen kwaad met kwaad. [..] Neem geen 
wraak. ” (Rom.12: 14-19) 
Paulus geeft ook aan waarom je 
moet afzien van wraak. Hij schrijft 
in Romeinen 12:21: “Laat u niet 
overwinnen door het kwade, maar 
overwin het kwade door het goede”. 

Het woord ‘overwinnen’ is een 
militaire term. Paulus zet de zaak 
van wraak in het kader van een strijd 
tussen goed en kwaad. En wat hij zegt 
is eigenlijk heel eenvoudig, maar zo 
treffend. Hij zegt dat op het moment 
dat je wraak neemt – door kwaad met 
kwaad te vergelden – je onmiddellijk 
het gevecht met het kwaad verloren 
hebt. Je verliest. En daarom moet je 
afzien van wraak. Hoezo verliezen? 

Ik denk dat een voorbeeld dit 
wel duidelijk maakt. In datzelfde 
VPRO-programma wordt Ed Sinke 
geïnterviewd. Ooit was hij een 
vriend en adviseur van Rita Verdonk. 
Mevrouw Verdonk nam afscheid van 
de VVD en begon voor zichzelf. Ed 
Sinke, een vriend, werd haar raadgever. 
Ze stonden op goede voet met elkaar. 

Maar op een gegeven moment neemt 
Sinke afscheid van Verdonk. Waarom 
is niet helemaal duidelijk, maar ze 
voelt zich verraden en pakt hem terug. 
Ze doet aangifte van sjoemelen met 
computers en de partijkas. Ed Sinke 
voelt zich op zijn beurt verraden en 
op een uitgekiend moment schiet 
hij terug. In allerlei tv-programma’s 
probeert hij de ware aard van mevrouw 
Verdonk te laten zien. Er wordt aan 
hem op de man af gevraagd: “Wilde 
u haar beschadigen?” Zijn antwoord 
is duidelijk: “Ja, ik wilde haar een 
stukje kleiner maken. Ja, ik wilde haar 
als politicus beschadigen. De buks 
is op mij leeggeschoten, nu schiet ik 
terug”. Zie je wat hier gebeurt? De 
eerst onschuldige Sinke gaat in op de 
kwade aanval van mevrouw Verdonk. 
En langzaam maar zeker bespeur je 
in zijn gelaat enkele gelaatstrekken 
van mevrouw Verdonk zelf. Kwaad 
genereert nieuw kwaad. Het slachtoffer 
vertoont langzaam het gezicht van de 
dader. 
Paulus zegt: neem geen persoonlijke 
wraak. Op het moment dat je wraak 
neemt heb je meteen het gevecht met 
het kwaad verloren. Het kwaad pakt je 
in. Zo verlies je de strijd.

Vervolgens noemt hij nog een tweede 
reden om onszelf niet te wreken. In 
heel Romeinen 12 komt regelmatig 

je. Deze vorm van wraak verbiedt 
God. Daarnaast wijst God ook de 
wraakzuchtige mentaliteit af. Door 
wrok te koesteren stel je je eigenlijk 
als rechter tegenover die ander op. Je 
beoordeelt die ander. God wijst dat 
ook af. Je moet niet oordelen, maar de 
ander liefhebben.
Het Oude Testament verbindt wraak 
aan het herstel van recht. Niks mis 
mee, tenminste als het toegepast 
wordt door een rechtsgemeenschap, 
of een rechter. Maar wanneer een 
persoon dat naar zichzelf toehaalt, dan 
krijgt wraak een negatieve klank. Die 
vorm van wraak verbiedt God.

Wraak in het NT
De apostel Paulus moet deze laatste 
categorie op het oog hebben. Hij 
schrijft: “Zegen uw vervolgers, zegen 
hen, vervloek hen niet. [..] Vergeldt 

Paulus legt twee dingen heel dicht tegen elkaar aan: Relativering van eigen inzicht 
en het nemen van wraak. Door wraak te nemen… oordeel jíj eigenlijk over de ander. 
Jíj bepaalt de zwaarte van het vergrijp en de grootte van de strafmaat. Maar Paulus 
vraagt impliciet: kun je dat wel, de ander oordelen? Juist in een conflict is dat 
natuurlijk hartstikke moeilijk. Je ziet alles niet meer in het juiste perspectief. Door je 
niet te wreken zie je eigenlijk af van het oordeel! En je zegt daarmee: Ik kan helemaal 
niet wreken, want ik kan niet zuiver oordelen.

Christendom en 
geweld – Neem 
geen wraak!

Neem geen wraak, geliefde 
broeders en zusters, maar laat 
God uw wreker zijn… 
(Rom. 12: 19)
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>> terug dat je, zeg maar, verstandig over 
jezelf moet denken. “Sla jezelf niet 
hoger aan. Acht de ander hoger dan 
uzelf.” En vlak voordat Paulus over 
wraak begint, zegt hij weer zoiets. 
“Ga niet af op uw eigen inzicht.” En 
zo vervolgt hij: vergeldt geen kwaad 
met kwaad. Ik proef een opmerkelijke 
zelfrelativering in heel de bijbel. Dat 
gold ook al voor het Oude Testament. 
Het woordje wraak komt daar 79 keer 
voor, maar in de meeste gevallen is 
Gód daar het onderwerp. En niet de 
mens! Het is alsof de bijbel wil zeggen: 
het nemen van wraak is veilig bij 
God en niet bij mensen! Wie zijn wij 
mensen om geweld te gebruiken, om 
wraak te nemen? Voorzichtigheid is 
geboden!

Kúnnen afzien van wraak
Paulus geeft vervolgens ook nog de 
reden waarom je af kunt zien van 
wraak. Je kunt afzien van wraak, omdat 
God een wreker is!
Opvallend geformuleerd, is het niet? 
Je zou verwachten dat er zou staan: 
‘neem geen wraak, want God is liefde’. 
Maar dat staat er niet. En dat is maar 
goed ook. Als er zou staan: ‘Neem 
geen wraak, want God is liefde’, dan 
zou daar iets van relativering van het 
kwaad in zitten. Zo van: tja, er is nou 
eenmaal kwaad. Je kunt gigantisch 
benadeeld zijn, of nog erger, maar 
vergeef het nou maar gewoon. God is 
ook liefde! Zie het nou maar door de 
vingers.
Dat moet je eens zeggen tegen 
mensen die door geweld alles verloren 
hebben. Ik denk aan de mensen in 
Syrië. “God is liefde, wreek je niet!” 

Samenvatting
Kunnen wij eigenlijk wel iéts zinnigs zeggen over wraak en 
wraakgevoelens als alles wat je lief is je moedwillig is afgepakt? Je 
kunt onze comfortabele positie toch niet vergelijken met bijvoorbeeld 
de situatie van de vele vluchtelingen! Weten we wel waar we het over 
hebben? En klinkt het niet erg gemakkelijk om te zeggen dat God 
onze wreker is. Of is het juist de troost, die we vinden in Gods Woord, 
waarmee je verder kunt. De wetenschap dat onze machtige God en 
trouwe Vader het kwaad niet tolereert maar erbovenop zit. 

Zoiets zeg je alleen maar vanuit een 
luxepositie.
De Bijbel is niet geschreven voor 
borrelpraat. God is een Wreker. 

Waarom moeten wij ons niet wreken? 
Omdat onze wraakgevoelens niet echt 
zouden zijn? Omdat het onrecht dat 
gebeurd is niets zou voorstellen? Kom 
op zeg. Wraakgevoelens kunnen heel 
echt zijn. Aangedaan onrecht is vaak 
vreselijk. Nee, je moet je niet wreken, 
omdat God een Wreker is! Er zal recht 
worden gedaan. En daarom kun je 
afzien van wraak. Omdat Hij wreekt 
kan ik afzien van wraak. God neemt 
het onrecht serieus!

Zie hoe je Godsbeeld je dagelijks 
handelen bepaalt! In de bijbel is 
Gods wraak geen blinde woede of 
rancune. Gods wraak staat heel vaak 
in het teken van Zijn koningschap en 

rechterschap. In het kader van Recht. 
Als koning oefent Hij wraak. Gods 
wraak is vergelding van onrecht. Dit is 
best lastig voor ons vandaag. Het liefst 
poetsen wij ‘toorn’ en ‘wraak’ uit ons 
Godsbeeld. Zo’n God past ons niet 
zo. Maar we kunnen er niet om heen… 
en dat is maar goed ook. Wanneer wij 
het geweld bij God weghalen komt 
het geheel bij onszelf te liggen. De 
Kroatische theoloog Miroslav Volf 
vroeg zich na de verschrikkingen in 
zijn eigen vaderland af: wat heb je 
nodig om zelf geweldloos te blijven? 
Zijn antwoord was een God die wraak 
neemt. Zelf geweldloos blijven is 
volgens hem de christelijke norm. 
Maar dat kan alleen als je weet dat 
God eens het onrecht recht zet.

Literatuur
H.G.L. Peels, Wie is als Gij? 
Schaduwkanten van het 
oudtestamentische godsbeeld. 76 vv. 

Ds. J.A. Francke is predikant te Voorburg
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Opdracht
n	 	Neem één van de ‘wraak’psalmen onder de loep en onderzoek:
 Is wraak terecht, wie vraagt om gerechtigheid, en wie is de rechter.
 

 
Stellingen

n	 De Islam is een slap aftreksel van het Christendom.
n	 God is niet lief. Romeinen 12:19. En Jezus is Zijn zoon. Kolossenzen 1:12-20.

Teksten uit de Koran: www.koran.nl 
Voor werkvormen: www.steunpuntbijbelstudie.nl

Hoofd Hart Handen

n	 	Lees Filippenzen 2: 5-11. Jezus is 
God én mens. Waarom hebben 
moslims hier grote moeite mee?

n	 	In de Koran 4: 157, wordt de 
kruisiging van Jezus ontkent. Hoe 
stel jij je jouw geloof voor zonder 
deze basis?

n	 	Leg de volgende bijbelteksten 
naast elkaar: Exodus 12: 48, 23: 4,9, 
Jozua 11: 19. Wat zegt dit over de 
keuzemogelijkheid van de vijanden 
van het volk van God?

n	 	Vind jij dat bepaalde gebeurtenissen 
(on) terecht worden ondergebracht 
bij moslims? 

n	 	Wat vind jij van een God die zichzelf 
vernedert om anderen te redden? 
Matteüs 21: 1-5. Past dit bij het 
beeld van de gewelddadige God uit 
het Oude Testament, die opriep tot 
heilige oorlog?

n	 	Kun je het volhouden/ontkrachten 
dat God een God van wraak zou zijn 
in het Oude Testament en een God 
van liefde in het Nieuwe Testament?

n	 	Bij wie zou de wraak ‘veilig’ 
ondergebracht kunnen worden? Bij 
God of bij de mensen?

n	 	Ben jij in staat om wraakgevoelens 
om te zetten in liefde voor de 
ander? Denk hierbij ook eens aan 
de IS-mishandelingen. Of is dat 
alleen een hypothese vanuit onze 
comfortzone?

n	 	Als Allah dezelfde is als God 
waarom dan nog evangelisatie 
onder moslims?

n	 	Waarom noemen we Jezus Zoon van 
God? Zoek drie bijbelteksten die dit 
ondersteunen! 

n	 	Lees Jesaja 63: 1-6. Is het een troost 
dat God zichzelf presenteert als 
werkende God? Vergelijk het met 
Jesaja 19: 18-22. God geeft toch 
een kans tot bekering voor Egypte. 
Hoe ga jij daar mee om? Reageer 
je net als Jona (zij hebben het niet 
verdiend!) of als Jezus (heb uw 
vijanden lief!) en ‘gun’ je het een 
ander: de bekering tot God?

n	 	De Islam leert ook dat Jezus, El 
Mashiach, de Messias is, maar 
ontdaan van de bijbelse kenmerken; 
verlosser, redder, koning. Wat zou jij 
hiertegen inbrengen wanneer jij met 
hen in gesprek zou zijn? Lees eens 
Johannes 1: 1-18, dit is het christelijk 
geloof in een notendop. Zou jij dit 
bijbelgedeelte gebruiken wanneer je 
met moslims in gesprek zou komen?

 
n	 	Vergelijk Koran 5: 17, 72, 19: 88-92 

(verzen die spreken van ontkenning 
van God de heilige Geest, en vervloe-
king van diegenen die Jezus erken-
nen als Zoon van God) met Matteüs 
12: 30-32 en 1 Johannes 4: 1-6.

n	 	Wie neemt de wraak voor Zijn 
rekening in Psalm 137? Lees in dit 
verband ook Deuteronomium 32: 35.

n	 	Angst voor moslims. Waar laat jij 
je door troosten/geruststellen? 
Koran 2: 256 (In de godsdienst geen 
dwang!) of Numeri 6: 24-26. (De 
zegen van de HEER!)
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uItwerkIng | Lucius de Graaff

Mohammed was al vroeg wees 
geworden en had een scherp 

oog gekregen voor het onbarmhartige 
gedrag van de rijke Arabieren om hem 
heen. Ongestoord schonden zij de 
rechten van de mens met als diepte-
punt het levend begraven van pasge-
boren meisjes omdat die van weinig 
waarde waren (Koran 81, 8). De volks-
genoten van Mohammed waren ook 
niet bang om eens door een godheid 
ter verantwoording te worden geroe-
pen. Hun goden en godinnen waren 
alleen van betekenis voor het leven hier 
en nu. Met de dood was alles afgelo-
pen. Geen god zou nog recht doen.
Mohammed voelde zich niet alleen aan-
gesproken door de prediking van het 
oordeel – hij wilde zich zelfs aansluiten 
bij de Joodse godsdienst. Hij beval zijn 
volgelingen te bidden in de richting van 
de stad Jeruzalem en de Grote Ver-
zoendag te vieren. Dat heeft niet lang 
geduurd.
Een conflict met de Joodse stammen 
in Medina heeft er uiteindelijk toe 
geleid dat Mohammed een geheel 
eigen weg is gegaan. Aan de bijbelse 
boodschap heeft hij een geheel eigen 
invulling gegeven zoals we die nu 
kennen uit de Koran.

Profeet én staatsman 
Toen Mohammed in zijn geboortestad 
Mekka verkondigde dat God alle 
mensen in het oordeel brengt, kwam 
dit hard aan. Het betekende dat de 
reeds gestorven voorvaders naar de 
hel werden verwezen. Dat werd niet 
geaccepteerd en in 622 is Mohammed 
noodgedwongen naar Medina 
uitgeweken. Het kwam hem heel goed 
uit dat hij door de inwoners van Medina 
werd uitgenodigd om te helpen bij het 
oplossen van de problemen in die stad. 
Daaruit blijkt overigens dat Mohammed 
intussen wel naam had gemaakt in het 
Arabische schiereiland. 

Bij de verhuizing van Mekka naar Medi-
na vond er in het leven van Mohammed 
een grote ommekeer plaats. In Medina 
werd hij naast profeet ook staatsman. 

Een verandering die van cruciale 
betekenis is geworden voor de islam 
als religie. Voortaan was Mohammed 
zowel geestelijk leider als ook wereldlijk 
leider. En in die dubbele functie heeft hij 
een visie ontwikkeld waarin de wereld 
wordt opgedeeld in het ‘gebied van de 
vrede’(daar al-islaam) en het ‘gebied 
van de oorlog’(daar al-harb). 

Wederdopers 
In feite is het de utopie van de islam 
om ‘het koninkrijk van de islam’ op 
deze wereld te vestigen. Dit streven is 
te vergelijken met het ideaal van de 
christelijke Wederdopers uit de 16e 
eeuw. Onder leiding van Jan Matthijs 
en Jan van Leyden werd in Münster een 
koninkrijk gesticht waar voor anders-
gelovigen geen plaats was. De prediker 
Jan van Leyden liet zich in 1534 tot 
koning kronen. Daarmee gingen de 
Wederdopers nadrukkelijk in tegen het 
onderwijs van de Heer Jezus. Hij zei 
tegen Pilatus: ‘Maar mijn koninkrijk is 
niet van hier’ (Joh. 18: 36). Het streven 
van de moslims om hun ‘rijk van vrede’ 
(de pax islamica) in deze tijd te vestigen 
laat heel scherp de tegenstelling zien 
tussen christendom en islam. Het is de 
tegenstelling die naar voren komt in de 

Dat God recht doet is een blijde boodschap in deze wereld vol onrecht 
en geweld. Het kwaad in deze wereld blijft niet ongestraft. Het is de 
boodschap die we in de Bijbel op veel plaatsen tegenkomen. En het was 
deze boodschap die ook de jonge Mohammed raakte toen hij joden en 
christenen leerde kennen.

God doet recht  
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gelijkenis van de akker met het goede 
zaad en het onkruid (Matt. 13). Pas op 
de dag van de oogst moet het onkruid 
worden verzameld en verbrand. Met 
andere woorden: van christenen wordt 
niet gevraagd nu al het Koninkrijk op 
deze aarde te vestigen door het ver-

we de woorden: ‘In de godsdienst is geen 
dwang.’ 

Fitna 
Wat heb je dan wel te vrezen wanneer 
je in een situatie terecht komt in een 
overwegend islamitische omgeving?
Die vraag kan het beste worden be-
antwoord aan de hand van Koran 2, 
193. In deze perikoop gaat het over de 
strijd tegen hen die de wetten van Allah 
overtreden. 
In dat verband klinkt de zin: ‘Strijdt te-
gen hen tot er geen verzoeking meer is en 
de godsdienst alleen Allah toebehoort’.
Verzoeking is de vertaling van het 
Arabische woord fitna. En fitna is alles 
wat moslims kan afleiden van het die-
nen van Allah. En de meest in het oog 
lopende verzoeking voor moslims is 
het vrouwelijk schoon. Vandaar dat het 
vrouwelijk schoon zodanig moet wor-

In het gebied van de vrede is de islam de alles bepalende gods-
dienst. Joden en christenen worden daarin geduld maar moeten 
extra belasting betalen (djizja) voor hun beschermde positie. In de 
Islamitische Staat is deze oude regel weer in ere hersteld. Je herin-
nert je ongetwijfeld nog wel dat de christenen in Mosul na de be-
zetting door ISIS opeens de Arabische letter N op hun buitenmuur 
geschilderd gekregen. Die N staat voor nasara, het woord waarmee 
christenen worden aangeduid. De christenen kregen de keus zich 
tot de islam te bekeren of de extra belasting te betalen. 

drukken en uitroeien van alles wat strij-
dig is met de wetten van het Koninkrijk. 
En dat is nu juist wat de orthodoxe 
islam wel wil. Betekent dit dat moslims 
niet-moslims met geweld tot bekering 
willen brengen? Daarvoor behoeven we 
niet bang te zijn. In Koran 2, 256 lezen 
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>> den verborgen dat het geen verzoeking 
meer vormt. Dit wordt verduidelijkt met 
behulp van een poster waarop een lolly 
mét en een lolly zonder cellofaan te 
zien is. Waarop komen de wespen af? 
Verder moet worden gedacht aan het al-
coholgebruik in de restaurants, de mu-
ziek in de theaters en de concertzalen 
en de sportbeoefening door vrouwen. 

Kortom: het publieke domein dient 
zo te worden ingericht dat het geen 
aanstoot geeft aan de moslimge-
meenschap. Hierbij moet wel worden 
opgemerkt dat er veel variatie is binnen 
de wereld van de islam. We kennen in 
Nederland moslims als Ahmed Abou-
taleb en Ahmed Marcouch die de de-
mocratie in woord en daad verdedigen. 
Zij hebben zich openlijk verzet tegen 
de aanslagen in Parijs die gericht waren 
tegen de fitna in de Parijse samenle-
ving: een restaurant, theater en een 
voetbalstadion.

Bedreiging en uitdaging
Aan een van mijn eerste boekjes over 
de verhouding tussen christendom en 
islam heb ik de titel ‘Bedreiging en uitda-
ging’ meegeven. Daarmee bedoelde ik 

het volgende onder woorden te bren-
gen. Terecht wordt het toenemend 
aantal moslims in Nederland als een 
bedreiging ervaren. Het zou naïef 
zijn te ontkennen dat er een dreiging 
van uitgaat. Voor een christen is er 
evenwel nog een ander element. De 
aanwezigheid van moslims geeft ons 
de gelegenheid hen met het christe-
lijk geloof bekend te maken. Ook in 
Nederland zijn al veel moslims tot 
geloof in Jezus Christus gekomen. De 
liefdevolle benadering door christe-
lijke landgenoten heeft daarin een 
grote rol gespeeld. Juist tegen deze 
achtergrond is het goed om de aan-
wezigheid van moslims niet alleen als 
een bedreiging te zien maar zeker ook 
als een uitdaging. In de landen uit 
welke ze afkomstig zijn is het meestal 
niet mogelijk het evangelie bekend 

te maken. Veel moslims hebben het 
geloof in Jezus Christus ervaren als een 
bevrijding uit de voortdurende angst 
voor Allah en zijn dienaars. Het gesprek 
met hen heeft ook mijzelf de rijkdom 
van het evangelie vernieuwd leren zien.

Ds. L.W. de Graaff is studentenpastor te 
Kampen en woont in Heerde

Samenvatting
De vele moslims die ons land binnenkomen vormen een bedreiging. 
We verzetten ons massaal tegen te veel vluchtelingen uit de 
islamitische wereld. Ligt dat aan de Islam of staat ons weerwoord bol 
van de vooroordelen en eigendunk. Bovendien, het geloof speelt bij 
de moslim een veel grotere rol in zijn leven dan bij velen van ons en 
dat vinden we eng. Loop je er voor weg om onze God te belijden en te 
laten zien dat niet jij, maar Jezus Christus vrede en veiligheid brengt in 
leven en sterven of wil je de confrontatie aangaan. 
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De meest in het oog 
lopende verzoeking 
voor moslims is het 
vrouwelijk schoon

Pas op de dag van de 
oogst moet het onkruid 
worden verzameld 
en verbrand 



Maak ons hart onrustig, God,
dat het ontevreden klopt
als we mooie leugens horen
en gemakkelijke woorden!
Maak ons hart onrustig, God.

Stort in ons uw tranen uit.
Mensen worden uitgebuit,
weggeschopt en opgesloten.
Zegen hen als wij hen troosten.
Stort in ons uw tranen uit.

Steek in ons uw woede aan
om het onrecht te weerstaan!
Geef ons moed om op te treden.
Laat ons vechten voor de vrede.
Steek in ons uw woede aan.

Laat ons dwaas en koppig zijn.
Laat ons doorgaan tot het eind.
Gaat het onze kracht te boven,
laat ons dan in u geloven.
Laat ons dwaas en koppig zijn.

Want het is Uw koninkrijk
tot in eeuwigheid.
Want het is Uw koninkrijk
tot in alle eeuwigheid.

Van de CD “Licht Aan” van 
Schrijvers Voor Gerechtigheid
© 2014 Schrijvers Voor 
Gerechtigheid

Maak ons hart onrustig



Plicht of liefde
Gert-Jan Segers (1969) is fractievoorzitter van de 
ChristenUnie in de Tweede Kamer. Bij de eerstvolgende 
Kamerverkiezingen is hij ook lijsttrekker van de partij. 
Sinds 2012 zit Segers in de Tweede Kamer; daarvoor 
was hij directeur van de "Groen van Prinstererstichting”, 
het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie en 
coördinator van een christelijk toerustingcentrum te 

Caïro (namens de Gereformeerde Zendingsbond). In 
2012 schreef hij samen met dominee Marten de Vries het 
boekje 'Wat christenen geloven & moslims niet begrijpen' 
(zie pag. 23 voor een recensie van dit boek).
Segers is getrouwd met Rianne Zomer en heeft drie 
dochters. Hij woont in Amersfoort.

Gert-Jan Segers is helder en genuanceerd als hij spreekt over de islam. De huidige 
partijleider van de ChristenUnie weet waar hij het over heeft, als hij praat over moslims en 
hun religie. Tussen 2000 en 2007 woonde en werkte Segers in de Egyptische hoofdstad 
Caïro. Zeven boeiende jaren, die hem een goed beeld gaven over deze religie.

A ls Gert-Jan Segers praat over de 
islam en over moslims, weet hij 

waar het over gaat. Zeven jaar was hij 
coördinator van een christelijk toerus-
tingcentrum in Caïro, de hoofdstad 
van Egypte. Hij werd daar naartoe 
gezonden vanuit de Gereformeerde 
Zendingsbond.
Tijdens zijn uitzending hield hij zich 
vast aan de tekst die zijn zus hem 
meegaf: “Hij Die u roept, is getrouw, 
Hij zal het ook doen” (1 Tess. 5:24). 
“Deze tekst hing boven het bureau 
van mijn vader, die evangelist was in 
Leeuwarden. Aan deze tekst heb ik mij 
vastgehouden.”
Segers kende geen angst in Egypte, 
want: “Gods liefde drijft angst uit, we 

zijn in Zijn handen. Dat geeft me de 
moed om te leven voor Hem.” Toch is 
de huidige ChristenUnie-leider helder 
als het over de islam en de islamitische 
ideologie gaat. “De jihad bijvoorbeeld, 
wordt alleen maar sterker in plaats van 
zwakker. Als je ziet hoe moslims die tot 
het christendom zijn bekeerd, moeten 
vrezen voor hun leven... het ontroert 

me dat deze jonge christenen hier 
de prijs voor moeten betalen door te 
vluchten, omdat ze hun leven niet zeker 
meer zijn.”

Overeenkomsten
Moslims stellen vaak dat het chris-
tendom en de islam vooral overeen-
komen. “Het is een mengeling van 
een ogenschijnlijke tolerantie en van 
een superioriteitsgevoel bij moslims. 
Enerzijds benadrukken ze dezelfde God 
en de overeenkomsten tussen de Koran 
en de Bijbel. Anderzijds wijzen ze op 
het feit dat Mohammed is gekomen om 
een correctie op de Bijbel uit te voeren. 
Maar het is juist deze correctie die het 
hart uit het evangelie haalt.”

Je merkt het op de 
lange termijn of 
iemand iets doet uit 
puur plichtsbesef of 
vanuit het hart
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Tegelijk wil het Kamerlid geen somber, maar juist een genuanceerd 
beeld schetsen. Niet alleen omdat hij onder moslims goede vrienden 
treft. Segers wijst op drie aspecten. “Binnen de islam heb je dappere 
moslims die opkomen voor vrijheid en de rechtstaat, die we in 
Nederland als maatschappelijke bondgenoten zien. Ten tweede 
kun je met orthodoxe moslims beter over God spreken dan met de 
meeste seculiere Nederlanders. De niet-gelovige Nederlanders zijn 
vaak cynischer en apathischer dan gelovige moslims, waardoor je 
met die laatste groep een indringender geloofsgesprek kunt voeren. 
En als derde zijn er nooit zoveel moslims tot geloof in Jezus Christus 
gekomen als nú. Hoe donkerder het is, hoe groter het contrast met 
het Licht in eigen persoon.”

Mede dankzij de Egyptische jaren, weet 
Segers dat binnen het christendom 
Jezus hét centrale punt is in de leer. 
“Of je nu in een Syrisch-Orthodoxe 
kerk komt, een Rooms-Katholieke Kerk, 
of in een gereformeerd-vrijgemaakte 

kerk, het draait altijd om Jezus en Zijn 
verlossende werk. En het zijn juist déze 
elementen van Jezus’ werk die de islam 
ontkent, omdat moslims Jezus alleen 
als een goede en belangrijke profeet 
zien.”

Godsbeeld en mensbeeld
Een ander verschil tussen de islam en 
het christendom is het verschil in het 
beeld van God en de mensen. “De is-
lam kent geen zondeval, en is daardoor 
een stuk optimistischer over de mens-

heid dan het christendom,” licht Segers 
toe. “Het is een moralistische en ethi-
sche godsdienst: als je je houdt aan de 
regels, kun je het best zelf redden. Het 
evangelie is veel radicaler, zowel over 
de mens als over God.” Wat betreft die 
radicaliteit over de staat van de mens-

Foto: Anne-Paul Roukema

>>

De islam is een stuk 
optimistischer over 
de mensheid dan 
het christendom
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heid, zegt Segers: “We zijn door en 
door slecht. Je denkt misschien dat je 
het zelf wel redt, maar van binnen deug 
je niet. Tegelijk is het evangelie ook 
radicaler over God: Hij is ook veel gena-
diger dan je denkt, Hij houdt teveel van 
je om je aan je lot over te laten .”

Volgens Segers blijft dát centraal 
staan en niet het aan God tonen dat je 
stiekem wél deugt. “Doe je dat dan om 
jezelf in een goed daglicht te stellen, of 
doe je je best omdat de Geest je leidt?” 
vraagt Segers zich hardop af. “Je merkt 
het op de lange termijn of iemand iets 
doet uit puur plichtsbesef of vanuit zijn 
of haar hart.”

Leren van islam 
Wat valt er te leren van islamitische 
gelovigen? Dit, namelijk de ernst en 
de toewijding die moslims hebben. 
“Soms kan bij christenen genade ook 
wel eens goedkoop zijn, omdat ‘God 
je toch wel lief heeft’,” aldus Segers. 
“Ook het besef dat je bij een sterke 
gemeenschap hoort, is iets wat we van 
moslims kunnen leren. Christenen 
zijn nog wel eens esoterisch, los van 
allerlei vormen, waardoor het geloof 
misschien kan verdampen. De islam 
heeft het fysieke, het ritme van de 
religie. Die lichamelijke liturgie is erg 
indrukwekkend.”

Jihad versus kruistochten
Tegenwoordig is het ‘in’ om de jihad 
te vergelijken met de kruistochten, 
gevoerd tussen 1095 en 1271. “Je kunt 
met Bijbelteksten en Koranteksten alle 
kanten op. Maar als je luistert naar 

Jezus, die zegt dat Zijn koninkrijk niet 
van deze wereld is en dat we onze 
zwaarden moeten opbergen, dan vraag 
je je af: ‘Hoe waren die kruistochten 
toch mogelijk?’”
Zo'n religieuze strijd heeft niets met 
God te maken. Het zegt vooral iets over 
ons mensen. Ook bij deze kruistoch-
ten wil Segers, politicus als hij is, een 
nuance maken. “De kruistochten waren 
een tegenreactie op de verovering van 
het Nabije Oosten.”
Spreken over de islam vraagt dus om 
de nodige nuance. “Maar ook om 
vrijmoedigheid, zonder angst. Immers, 
Hij Die u roept, is getrouw, Hij zal het 
ook doen.”

>>

weet-je

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

Heilige oorlogen 
You Tube
Op 29 december 2015 had RTV 
Hattem een vraaggesprek met 
ds. Lucius de Graaff over zijn 
nieuwe boek Heilige oorlogen. 
Dit vraaggesprek is te bekijken 
op You Tube; het boek is een 
uitgave van Woord en Wereld, 
nr. 104.

Jezus verlossende 
werk wordt juist in 
de islam ontkend

Job
Wist u dat … Ayyub of Ajjoeb (Ara-
bisch: بويأ ) in de islam een profeet 
is en in het jodendom en christen-
dom bekend is als Job? Hij wordt 
doorgaans in de islamitische traditie 
als symbool gezien voor geduld en 
werd door God voor zijn eigen volk 
als profeet gezonden.
Kijk eens met dit in het achterhoofd 
naar het bijbelboek Job. Je kunt 

daarbij goed gebruik maken van de 
schets Waar is de Vader? Als je weet 
dat moslims het idee van God als 
Vader beledigend vinden, is alleen de 
titel van deze schets al een geloofs-
belijdenis. De Vader met een hoofd-
letter, daarmee bedoelen we immers 
onze God. Het gaat hier dan ook om 
de reputatie van God zelf. Als Vader.
Job. Waar is de Vader? ds. Henk 
Bondt. ISBN 978 90 5560 458 6
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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.

Vijandbeeld

truus

Er is een moslimgezin bij ons in de straat komen wonen. We wonen in een 
beetje suffig Hollands woonerfje, maar nu tellen we tenminste weer mee op 
wereldniveau met onze eigen asielzoekersbuurtbewoners. 

De buurvrouw is er vol van. Ze vindt het 
maar griezelig. Twee huizen verderop 
kocht vorig jaar een Pools stel een huis. 
Gelukkig vielen die erg mee, want de 
man koopt, net als de buurman, weke-
lijks zijn kratje pils bij de super op de 
hoek. En ieder weet dat dit gedrag enorm 
verbroederend werkt. Dat is echter an-
ders bij de nieuwe buren. Moslims zijn, 
volgens de buurvrouw, allen potentiële 
wandelende bommen. Bovendien mogen 
ze niet drinken, zegt de buurman. Ze 
bekijken het gezin met argusogen. De 
vijand woont in de straat.

Op een zonnige dag scharrelt onze 
driejarige kleindochter door de tuin. 
Ze prikt met haar vinger in een struik 
en rent dan ineens opgewonden 

mompelend naar de schuur. Er vallen 
emmers en potten. Na een tijdje komt 
ze tevoorschijn. Gewapend met stok 
en een waterpistool. Wij volgen alles 
belangstellend. Ze vraagt of we het 
waterpistool willen vullen. We laden 
het pistool en zijn benieuwd wat er 
gaat gebeuren. Het blijkt, dat in de 
buxus een leeuw zit verstopt. Die 
zal ze eigenhandig verslaan, vangen 
en opsluiten. Nu ben ik vrij goed op 
de hoogte van het ongedierte dat in 
onze tuin woont en verder dan wat 
naaktslakken, wormen en pissebedden 
kom ik niet. Dus als er een leeuw 
op mijn grondgebied woont, zal hij 
moeten worden verwijderd. Dat beest 
moet zijn plaats weten. Er wordt 
geprikt en gespoten. De strijd is 
hevig en heroïsch. Uiteindelijk komt 
ze met armen vol onzichtbare leeuw 
weer tevoorschijn. De vijand wordt 
opgesloten in de schuur, waaruit hij de 
rest van de middag regelmatig ontsnapt. 
Maar dat is, volgens de conventie van 
Geneve, natuurlijk de plicht van een 

Nu hebben we dus ook 
nog een onzichtbare 
vijand in de tuin 

krijgsgevangene. Nu hebben we dus ook 
nog een onzichtbare vijand in de tuin.

De gevaarlijkste vijand gaat brullend 
door de wereld. Het is de angstaanja-
gende satan. Maar wees niet bang. De 
Leeuw uit Juda heeft gewonnen. Wij 
staan onder zijn bescherming en onze 
toekomst is de eeuwige vrede. 
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Volgens de overlevering kreeg 
Mohammed door de engel 

Gabriël 23 jaar lang steeds nieuwe 
openbaringen, te beginnen in een grot 
waarin hij zich afgezonderd had. Hij 
was toen 40 jaar, woonde in Mekka 
op het Arabische schiereiland en was 
getrouwd met een rijke weduwe. Het 
verkondigen van de nieuwe waarheid 
viel niet mee en liep uiteindelijk uit 
op een vlucht uit Mekka. Mohammed 
predikte namelijk geloof in één God 
in een omgeving van veelgodendom. 
Zijn openbaring greep terug op 
aartsvader Abraham. Deze openbaring 

zou de definitieve zijn en uitsteken 
boven de onvolledige leer van het 
Jodendom of Christendom. Alles 
werd opgeschreven in de Koran, 
rond het jaar 700, aangevuld met 
veel nadere uitspraken, interpretatie 
en exegese. Opvallend is dat veel 
verhalen lijken op die uit het Oude of 
Nieuwe Testament. De geschiedenis 
over Jozef bijvoorbeeld wordt anders 
naverteld. Ook de engel Gabriël is 
bekend vanuit de Bijbel. Andere 
verhalen missen, Jezus is slechts een 
profeet, er is geen kruislijden en het 
bestaan van de Drie-eenheid wordt 

geloochend. Mohammed zou op zijn 
handelsreizen de Bijbel hebben leren 
kennen. Jodendom, christendom en 
islam worden Abrahamitische religies 
genoemd.

Geschiedenis 
Na Mohammeds dood in 632 ging het 
snel. Veroveringen werden belangrijk. In 
de leer gaat het er om in de naam van 
God uiteindelijk een soevereine mos-
limgemeenschap te realiseren. ‘Strijdt 
tegen hen die niet in God geloven…die 
niet verbieden wat God en Zijn gezant 
verboden hebben en die niet de gods-

De wereld van de islam
De historie van de islam is ingewikkeld, net als die van het christendom. Ze 
kan hier alleen maar in heel grote lijnen verteld worden om te voorkomen dat 
het een opsomming wordt.
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dienst van de waarheid aanvaarden uit 
het boek … totdat zij naar vermogen 
onderdanig de schatting betalen.’ Dat 
werd de praktijk: wie geen moslim 
wilde worden in een veroverd gebied 
diende geld te betalen. De veroverin-
gen werden vergemakkelijkt doordat 
de ‘buren’, het Oost Romeinse en het 
Perzische rijk, beide verzwakt waren. 
De ‘heilige’ oorlogen (jihad) leidden 
een eeuw later tot een rijk dat macht 
had op het Arabische schiereiland, in 
Syrië en Irak, de Balkan en Zuid-Spanje, 
de Noordkust van Afrika (Egypte en het 
gebied ten westen ervan) en oostelijk 
tot aan de randen van India. De kalief 
was de geestelijk leider, de sultan de 
wereldse. Er ontstonden verschillende 
kalifaten.

Omdat het rijk zo groot was ontston-
den er allerlei opvattingen over de 
islam. Soennieten en sjiieten zijn nu 
nog bekend, alevieten ook nog, maar er 
zijn tientallen stromingen die elk hun 
eigen opvattingen en gebruiken kennen 
en ook weer sub-stromingen hebben.

Europa
Tot onze omgeving is de Islam in de 8e 
eeuw niet doorgedrongen, maar veel 
heeft het niet gescheeld… In Spanje 
woonden rond 700 de Visigoten. Toen 

De 5 plichten
Het uitspreken van de geloofsbelijdenis (Er is geen god dan …), 
5 keer per dag rituele gebeden, het geven van aalmoezen, het vasten 
tijdens de Ramadan (dit jaar in de junimaand), en de pelgrimstocht 
naar Mekka eens in je leven. 

hun rijken onderling ruzie hadden werd 
de Noord-Afrikaanse moslims gevraagd 
die te beslechten. In korte tijd was bijna 
heel Spanje in hun macht, behalve het 
Noorden. Vanuit het zuidelijke Cordoba 
trokken islamitische legers Frankrijk 
in, maar werden daar teruggeslagen. 
Beroemd is de overwinning van Karel 
Martel bij Poitiers in 732. In de loop van 
de volgende eeuwen werden de islamie-
ten steeds verder teruggedrongen door 
christelijke staatjes van Noord-Spanje, 
met eindpunt de verovering van het 
koninkrijk Granada in 1492. Reconquista 
heette dat, ‘kruistocht’. Ze werden, 
ondanks afspraken verdreven en vlucht-
ten vooral naar Marokko. Een overblijf-
sel uit die eeuwen is het Alhambra, 
een complex van ‘moorse’ paleizen en 
tuinen en de moskee van Cordoba, die 
een christelijke kerk binnen een moskee 
omvat. Tijdens de bekende westerse 
kruistochten van de 12e en 13e eeuw 
bestreden christelijke legers de macht 
van de islamieten in Jeruzalem en 
omstreken. Ze hielden tot 1291 stand. 
In 1683 stonden de ‘Turken’ zelfs voor 
Wenen, maar werden verslagen. Hun 
Ottomaanse rijk bestond tot 1918.
 
Het verleden actueel
De islam vroeg en vraagt nog steeds 
veel discipline van haar aanhangers. 
Ze kent 5 ‘zuilen’ ofwel verplichtingen 
waaraan voldaan moet worden (zie 

kader). En verder is in de leer belang-
rijk: de eenheid van God, de engelen, 
de geopenbaarde boeken, profeten en 
boodschappers, de Dag des Oordeels 
en de voorbeschikking Gods.
Jaren geleden rolde een jonge moslim 

in de middagpauze zijn gebedsmatje 
uit in het voorportaal van de schoolbi-
bliotheek van het voortgezet onderwijs 
waar ik werkte. Hij had een rustig plekje 
gevonden om zijn dagelijks gebed te 
doen, een van de voorname plichten 
van een moslim. De Islam dringt steeds 
verder onze leefomgeving binnen. Niet 
via de jihad, die speelt in andere we-
relddelen, maar in de dagelijkse praktijk 
via arbeidsmigratie, gezinshereniging 
en asielzoekersproblematiek. Overal 
verrijzen moskeeën met hun vrijdagse 
oproep tot gebed. Nederland verandert. 
Dit kan een reden tot bezinning zijn. 

Joke Heijs heeft geschiedenis gestudeerd 
en woont in Zwolle

veel verhalen lijken 
op die uit het Oude of 
Nieuwe Testament

de Islam dringt 
steeds verder onze 
leefomgeving binnen
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verBeeldIng verwoord | Ludie Gootjes

Ron Gennisse, Fading, 2003, 58 x 79 cm, litho
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Genieten van schoonheid

In Marokko zijn oude paleizen en moskeeën rijk versierd met mozaïek. Deze 
bestaan uit stukken keramiek in allerlei kleuren en vormen. Gerangschikt 

in levendige patronen, in een soort tijdloze schoonheid. Het is een abstracte 
illustratieve taal in patronen die eindeloos door kunnen gaan, zowel in de tijd en 
de traditie als op het gebouw. Alsof ze een loflied zingen. 
De islamieten kennen het Oude Testament en de psalmen. In hun erediensten 
wordt niet gezongen. Er worden geen figuren, dieren of natuur geschilderd. Dat 
is vanuit christelijke tradities een groot verschil. Daarom leek het me boeiend om 
vanuit het kleuren- en vormenpalet van de islam te zoeken naar een hedendaagse 
christen kunstenaar bij wie kleuren, vormen en lijnen ook zo belangrijk zijn.
Dan kom ik bij het werk van kunstenaar Ron Gennisse. In zijn werk klinkt een 
loflied door. Het bestaat uit een heerlijke taal van kleuren, lijnen en vormen vanuit 
persoonlijke ervaringen. 

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

Ron Gennisse, 1955, Dordrecht:
“De techniek die ik gebruik is 
lithografie, ook wel steendruk 
genoemd. Vellen papier worden 
in een speciale (steen)pers 
van een opdruk voorzien. Het 
principe van deze techniek 
ligt in het feit dat water en 
vet elkaar afstoten. Steendruk 
is de voorloper van het 
huidige offset drukken.” Over 
het werken vanuit thema’s 
vertelt Ron: “Een nieuw werk 
ontstaat bij mij vanuit de 
directe vertaling van wat ik 
ervaar. Dit schept meestal een 
abstracte basisvorm en wordt 
uitgewerkt als een zelfstandige 
‘schilderkunstige’ uitdaging. 
Het is de inhoud die de kleur, 
de vorm en het ritme bepaalt. 
Het wit van het papier is 
nadrukkelijk aanwezig. Het 
vormt een deel van het ‘licht’ 
dat ik de toeschouwer wil 
aanreiken. Dit samen vormt 
het werk tot een eigenheid met 
open en evenwichtige vormen. 
Veel van mijn werken zijn 
gerelateerd rond thema’s als 
‘vrijheid’. Vrijheid die gevonden 
wordt, veroverd moet worden 
of vrijheid die onder drukt staat, 
een aantal van mijn werken 
is geïnspireerd door mijn 
contacten met asielzoekers.”

Een loflied als Psalm 148
Zing allemaal voor de Heer,
Want jullie bestaan omdat hij het wilde.
Hij gaf jullie een plek voor altijd.
Zijn besluiten veranderen niet.
Zing voor de Heer, bewoners van de aarde.
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Dit is het vierde artikel in 
WegWijs70. Uiteraard mag u 
meedenken met de volgende 
onderwerpen. U kunt me 
bereiken via mijn mailadres 
f.tromp@bijbelstudiebond.nl.

gezang nummer 90A gekregen). Dit 
gezang is niet de enige muzikale bij-
drage die ons is overgeleverd; in 1988 
werd een ander Bondslied gemaakt, dat 
verscheen in het speciale nummer 'Tot 
uw dienst' van Rondom Het Woord. Dit 
gezang klinkt als volgt:

Dankbaar willen wij U zingen,
Vader, Die door Christus bloed
met uw gunst ons wilt omringen:
wat zijt Gij oneindig goed.
Tot een regel voor ons leven
hebt Gij ons Uw Woord gegeven;
door 't belijden van Uw naam
bindt Gij ons in waarheid saam.

Zo, verbonden in de Here,
door Zijn liefde aangespoord,
willen wij ons laten leren,
onderwijzen door dat Woord.
't Grote goed daarin gegeven,
gaat steeds rijker voor ons leven.
Christus is het, Die ons weidt
en in rechte sporen leidt.

Samen mogen wij zo bouwen
aan de Kerk, in Hem gegrond,
de banier van God ontvouwen
naar de eis van Zijn Verbond.
Vader, geef Gij ons Uw vrede,
Zoon, gedenk ons in Uw bede,
blijf ons leiden, Heil'ge Geest,
op de weg naar 't eeuwig Feest.

Zo is het, zingend van Gods woor-
den, als pelgrims onderweg naar Zijn 
bruiloft.
 

De God, die droeg ons voorgeslacht,
Door nacht en stormgebruis,
Bewijst ook ons Zijn trouw en macht
Is eeuwig ons tehuis.

O God, als Gij niet samenhoudt,
Die Gij hebt vrijgemaakt,
O, hoe verdonkert dan het goud,
De eendracht wordt gestaakt.

Straf ons toch niet naar onze schuld
Waarmee wij zijn belaân;
Toon Uw ontferming en geduld,
Zie ons in Christus aan.

Brand Gij de zonde uit ons hart.
Dat twist en wrok verdwijn' 
En breek de strik die ons verwart,
Laat er weer vrede zijn.

Bevestig ons door Uwe Geest
In liefde en geloof.
Maak Gij ons leven tot een feest,
Voor satans lokstem doof.

Dan klinkt de lofzang U ter eer
In ieders hart en huis,
Dan vinden wij elkander weer,
In Uw Kerk SAMEN THUIS!

Een tekstschrijver is niet bekend, maar 
het lied echoot de tekst van gezang 397 
uit het Liedboek voor de Kerken (editie 
1973; in het Liedboek van 2013 heeft dit 

PlatIna | Frits Tromp

Want als er een organisatie is 
waar veel werd gezongen, 

is het wel de Bijbelstudiebond. 
Zingen is dubbel bidden, nietwaar? 
Tijdens de vele Bondsdagen is veel 
gezongen. Behalve het zingen van 
psalmen, Gods liedboek, werden 
voor gelegenheden ook speciale 
liederen geschreven. De achterban 
van de Bijbelstudiebond bestaat uit 
creatieve mensen! 

Tijdens het eerste bondsjubileum, 
in 1956, werd een eigen lied 
gecomponeerd. De tekst verscheen 
in het blad Rondom Het Woord, 
waardoor het decennia later alsnog 
gelezen kan worden:

Jacko Holtland | al wat ademt

Het is tegenwoordig bijna niet meer voor te stellen, 
maar er is een tijd geweest dat een project als 
Psalmen Voor Nu niet bestond. Henk Bouwmeester, 
de toenmalig recensent van Wegwijs was positief 
over de eerste aflevering van Psalmen Voor Nu.

Zingen 70

Zingen is dubbel 
bidden, nietwaar
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PlatIna | Frits Tromp

B ij schaken en dammen zeggen we 
dat. ‘Wit begint en wint.’

Dat gaat lang niet altijd op. Voor het 
witte paard uit Openbaring 6 geldt 
het wel. Vier paarden: wit, zwart, 
vuurrood en vaalgeel. Het gaat hier 
over een strijd. De ruiter op het witte 
paard draagt niet voor niets een 
boog. Sowieso zijn de paarden van 
toen de tanks van nu. Heel het boek 
openbaring barst van spanning door de 
oorlog. Het is de oorlog die God zelf 
verklaard heeft aan de slang, de draak, 
en zijn rijk, Genesis 3:15. Er wordt 
gevochten om ons mensen. Om jou en 
mij. Dat is de geestelijke strijd, waarin 
we ons bevinden. Ook als je het niet 
door hebt...
Paard nummer 2, 3 en 4 betekenen de 
oordelen van God. Rampen voltrekken 
zich over deze wereld. Steeds meer. 
Het is Gods megafoon. Zoals C.S. 
Lewis het al noemde. 
God bazuint de wereld wakker: Kus de 
Zoon, zodat Hij niet toornt, Psalm 2: 12. 

Jacko Holtland | al wat ademt

Wit begint en wint…

Toch valt het in Openbaring 6 op dat 
deze schrikwekkende paarden niet 
uitrijden, in tegenstelling tot het eerste 
en witte paard. God houdt hen nog in 
toom. Het witte paard en zijn ruiter 
betekent het overwinnend Evangelie 
van Jezus Christus. Het is Pinksteren 
geworden. 

Of is het witte paard net als de andere 
ook onheilspellend? ‘Wit’ in Openba-

ring betekent vrijwel altijd rein, gehei-
ligd door het bloed van het Lam. Er 
wordt om ons gevochten. Merk je het 
niet in je eigen hart en leven? En om 
je heen zie je het zwarte, bloedrode en 
vale paard naderen. Het hoefgetrappel 
klinkt steeds van dichterbij. 

Overwinning is er voor ieder die door 
de liefdespijl wordt geraakt. Geschoten 
door De Ruiter op het witte paard. 
Wit begint en wint.

Ds. J. Holtland is predikant te 
Veenendaal-Oost

Zingen

er wordt om ons 
gevochten

Ik zag dit: een wit paard met een ruiter, die een boog droeg.
Er verscheen een ander vuurrood paard.
Ik zag dit: een zwart paard met een ruiter.
Toen zag ik een vaalgeel paard.
(Op. 6: 1-8)
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Tonnis Groenveld, Ida Nijman-Stegeman, Riet Steenbergen-Busstra en Frits Tromp

Haat in de straat

Boeken

Emerson Vermaat, ‘De Haat mag niet overslaan naar onze straten’ 
De terreurdreiging door Islamitische Staat, Aspekt, Soesterberg, 2015, 
ISBN 9789461536778, 178 pag., € 19,95 

Perry Pierik (red), Keulen: Kalifaat Light en de Fallout van een conflict, 
Aspekt, Soesterberg, 2016, ISBN 9789461536778, 224 pag., € 14,95

‘De situatie in Noord-Irak, Syrië en 
Gaza leidt in ons land tot span-

ningen en tot gevoelens van onmacht 
en onveiligheid. De haat die elders in 
de wereld mensen in het verderf stort, 
mag niet overslaan naar onze straten.’ 
Dit zei koning Willem-Alexander op 16 
september 2014 in de Troonrede. 
Deze uitspraak van de koning wordt 
geleend voor het boek over de ter-
reurdreiging door IS. Een nauwgezette 
opsomming van gebeurtenissen tot nu 
toe, compleet met datum, plaats, naam 
en toenaam, omstandigheden en heel 

veel bronverwijzingen. De auteur 
van deze weinig opbeurende 
verhalen is de deskundige onder-
zoeksjournalist Emerson Vermaat, 
maker van vele reportages vanuit 
conflict- en crisisgebieden.
Na een kort overzicht van de 
historische ontwikkeling van IS 
beschrijft Vermaat hoe het toegaat bij 
IS. Onthoofdingen, waarvan gruwelijke 
videoboodschappen met trots naar 
buiten worden gebracht. De drift tot 
vernietigen. Vrouwen en kinderen die 
behandeld worden als oorlogsbuit. 

Hoe IS een en ander 
financiert en welke 
rol chemisch wapens 
spelen. 
Moslimjongeren in 
het westen, die zich 
hiertoe aangetrokken 
voelen en radicali-

seren vertrekken naar het IS Kalifaat. 
En soms komen ze terug, vol haat en 
gevechtsklaar. Zal dit een rol gaan spe-
len in onze straten? Hoe bereiden de 
westerse landen zich hierop voor, wat is 
de rol van Turkije en de EU?(RSB)

Keulen 
Een cadeautje van de uitgever: een 

nieuw boek. Over Keulen. Vers van 
de pers! Na een inleiding van uitgever, 
historicus en auteur Perry Pierik bevat 
het bijdragen van dertien verschillende 
schrijvers: deskundigen op het gebied 
van theologie, psychologie, 
psychiatrie en filosofie tot en met 
historici en columnisten; zelfs 
een burgemeester en een imam 
werkten eraan mee. 

Dit boek probeert het wat, hoe en 
waarom van de gebeurtenissen 
rondom de jaarwisseling in Keu-
len (incl. tijdlijn en het uitgelekte 
politierapport)te duiden. 
Zo zijn er bijdragen over: 
- Het wegkijken in Keulen (zoals eerder 

in o.a. Zweden) om extreem-rechts niet 
in de kaart te spelen: “Keulen laat zien 
hoe funest politieke correctheid is voor 
politiek en media.” 

- Het schuldgevoel van de Duitsers n.a.v. 
WO II. 

- De verankering van de islam in de 
Arabische wereld

- De belofte van de EEG in 1975 om “de 
Arabische integratie actief te bevorde-
ren” en wat daarvan is terechtgekomen. 

- Het collectieve schrik aanjagen van 
groepen moslimjonge-
ren. 
- Het geestelijke en 
morele verval in Europa.
- Het pleiten voor 
een actievere rol van 
Westerse moslims in de 
Arabische wereld 
- Het oproepen tot een 
Arabische Renaissance.

- Religie als oorzaak van geweld en 
terrorisme.

Inmiddels is het 22 maart geweest en 
onze zuiderburen zijn pijnlijk opge-
schrikt door de terreur op de luchtha-
ven en in de metro van Brussel. De 
haat is inmiddels wel degelijk naar de 
straten overgeslagen! Dat maakt som-
ber. Toch is het goed om onder ogen 
te zien hoe dit heeft kunnen gebeuren. 
Want als er een diagnose gesteld kan 
worden, ligt mogelijk de weg naar me-
dicatie open. En dat geeft hoop. Vooral 
dit laatste boek geeft een brede kijk op 
het probleem; 
van harte aanbevolen.(RSB)



Het boek Wie is moslim? gaat 
over geloof en secularisatie 

onder westerse moslims. De 
auteur Mohamed Ajouaou is 
universitair docent Islam aan de 
Vrije Universiteiten lid van het 
Theologisch Elftal van het dagblad 
Trouw.
Hij heeft dit boek geschreven om 
de discussie aan te gaan of meer 
nog, om begrip te leren hebben 
voor elkaar. Vooral het christelijk 
deel van de bevolking zou dit moeten aanspreken.
De basis van het geloof, de tekenen van ongeloof, wat is 
secularisatie en hoe bedreigend is dat? Dit zijn de vragen 
waar je een antwoord op zoekt. Door dit te problematiseren 
en erover te reflecteren is het een geheel geworden waar je 
veel over kunt discussiëren. Dan merk je dat elke moslim 
zijn geloof anders invult, al zijn de grote lijnen hetzelfde. 
Ik vind het lijken op het strenge geloofsleven van sommige 
christenen. Moet een moslim van zijn geloof vallen om te 
integreren in Nederland? De secularisatie in de Islam is 
onderzocht door het Sociaal Cultureel Planbureau. Dit wordt 
via schema’s beschreven en roept altijd vragen op. 
Vanuit mijn omgang met moslims weet ik hoe verschil-
lend mensen in hun geloof staan. Hoe moeilijk het voor 
hen, die nog niet lang in Nederland zijn, nog kan worden 
in de opvoeding van de kinderen. Hoe zal dat in de praktijk 
uitpakken?
Het maatschappelijk debat moet worden aangemoedigd 
door samen na te denken over hoe om te gaan met elkaar en 
daartoe geeft dit boek een aanzet. De vele begrippen worden 
uitgelegd en er wordt vaak verwezen naar Hespress.com.
Wie is moslim is voor de geïnteresseerde lezer.(INS)

Hoe ga je als christen met moslims in gesprek? 
Een actuele vraag, waar de auteurs Gert-Jan 

Segers en Marten de Vries een eerlijk en helder 
antwoord op formuleren. De mannen weten waar 
ze het over hebben. Hun gezamenlijke boek “Wat 
christenen geloven & moslims niet begrijpen” is 
gebaseerd op eigen ervaringen: Segers heeft zeven 
jaar in het islamitische Egypte 
gewoond, De Vries heeft dertien 
jaar gewerkt onder moslims in 
Rotterdam.
Het boek “Wat christenen gelo-
ven...” bestaat uit twee delen. 
De Vries neemt het ‘theoreti-
sche’ gedeelte over de moslim-
leer voor zijn rekening, Segers 
schrijft over het leven van de 
moslims. Elk hoofdstuk wordt 
afgesloten met een handvol (ge-
spreks)vragen. Zowel de hoofd-
stukken als de vragen bieden een goede basis, om het 
gesprek met islamitische gelovigen aan te gaan.
Als uitgangspunt zijn de beide auteurs helder: de islam 
verschilt op wezenlijke punten van het christendom. 
De religies lijken op elkaar als het gaat om ethische 
vraagstukken (zoals niet stelen en niet liegen), maar 
zijn niet hetzelfde als het om de bron (de Bron) gaat: 
de islam moet het hebben van de goede werken, maar 
het christendom heeft het van genade.
“Wat christenen geloven & moslims niet begrijpen” is 
daarom een uitstekend boek, dat dient als gereedschap 
voor een interreligieuze dialoog.(FT)
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Geloven en 
begrijpen

Wie is moslim
Tonnis Groenveld, Ida Nijman-Stegeman, Riet Steenbergen-Busstra en Frits Tromp

Gert-Jan Segers & Marten de Vries, Wat christenen 
geloven & moslims niet begrijpen. Licht over leer 
en leven, Boekencentrum, Zoetermeer, 
ISBN 978 902 392 0427, 200 pag., € 17,90 

Mohamed Ajouaou, Wie is moslim? Geloof en secularisatie 
onder westerse moslims, Meinema, Zoetermeer, 2014, 
ISBN 978 90 211 4376 7, 237 pag., € 22,50
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misbruik maken van 
een (op zich) vrede-
lievende godsdienst? 
Het antwoord is niet 
zo simpel.
Een goed boekje om 
kennis op te doen is 
dat van Dick Dou-
wes: De islam. Een 
kleine geschiedenis. 
Het is een herzie-
ning van De islam in 
een notendop. Niet 
alleen is het boekje 
geactualiseerd, maar 
naast een overzicht 

van waar de islam voor staat is er nu 
veel aandacht voor historische ontwik-
kelingen. Geen wonder: de schrijver is 
historicus. En ik vind dat ook de kracht 

van het boekje. Daarin komen actuele 
vragen uitgebreid en genuanceerd aan 
bod, bijvoorbeeld wat is de verhou-
ding tussen politieke macht en religie. 
Of: hoe zien moslims ons; voor veel 
van hen geldt: europees = westers = 
decadent = machtswellustig, gericht op 
onderdrukking van moslims! En ook: 
wat is het kalifaat en past 'Islamitische 
Staat' in die traditie? 
Niet lezen als je vooroordelen wilt hou-
den. Doe het wel als je een beter beeld 
van moslims wilt krijgen.(TG)

Huib Noordzij | en zó voort
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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

Dick Douwes, De islam. Een kleine geschiedenis, Bert Bakker, Amsterdam, 
2016, ISBN 978 90 351 43708, 156 pag., € 9,95

De Islam staat volop 
in de belangstelling. 

Hoewel: belangstelling? 
In Nederland dreigt een 
tweedeling: jan-met-de-
pet die moslims zoveel 
mogelijk buiten Nederland 
wil houden en bang is voor 
hun terrorisme en aan de 
andere kant overheidsdie-
naren en intellectuelen die 
beweren dat het zo'n vaart 
niet loopt met dat terroris-
me en dat de meeste mos-
lims vredelievende burgers 
zijn. Wie heeft gelijk?
Om daar een zinnig woord over te zeg-
gen zul je kennis moeten hebben, en 
daar ontbreekt het nogal eens aan. Zit 
geweld in de Islam ingebakken of is het 

Islam in een notendop

www enzo

Christipedia.nl
Christipedia.nl is een bijbelgetrouwe internet-
encyclopedie (in wording), met onderwerpen die voor 
christenen interessant zijn. Het is een middel om kennis 
en informatie samen te brengen en te delen. Christipedia 
is een 'sociaal medium': ieder die de grondslag 
onderschrijft kan een bestaand artikel aanpassen of een 
nieuw artikel starten. De site heeft een bijbelgetrouw, 
orthodox-christelijk perspectief en bevat voornamelijk 
onderwerpen die voor christenen interessant zijn. 

De nadruk wordt gelegd op voor christenen interessante 
aspecten, bijvoorbeeld de toestand van de kerk in een 
land. Er is extra informatie en verdieping. Christipedia 
biedt de mogelijkheid om binnen de context samen 
te schrijven, God te eren en Zijn gemeente te dienen. 
Wikipedia is een nuttig, sociaal en coöperatief 
kennisproject, Christipedia is dit in een christelijke 
context.



zesde gebod) besteden weliswaar 
aandacht aan oorlogsvoering, maar 
stellen teleur. Menig auteur geeft niet 
meer dan wat algemene opmerkingen 
in de trant van: dat met een oorlog 
uiteindelijke de vrede gediend moet 
worden, of: dat een oorlog om een 
rechtvaardige zaak moet gaan. We 
krijgen de indruk dat theologen uit de 
zeventiende eeuw het vanzelfsprekend 
vonden dat een staat oorlog mag 
voeren. 

Hierbij mag niet uit het oog worden 
verloren dat de Nederlanden hun 
vrijheid en zelfstandigheid te danken 
hadden aan een gewapende opstand 
tegen de landheer, de Spaanse koning. 
Het gereformeerde kerkverband is 
geboren en getogen in een periode 
waarin een strijd op leven en dood 
gevoerd werd voor vrijheid. Deze 
Opstand tegen de hoge overheid was 
geworteld in de theologie van het 
Zwitserse protestantisme. Want anders 
dan de Duitser Luther, achtte Zwingli 
het in beginsel niet verwerpelijk om 
een slechte en goddeloze overheid 
uit het ambt te zetten. Hoewel 

En dat hebben zijn vijanden gewe-
ten. Want het leven van Witte de 

With bestond uit vechten, tot de dood 
erop volgde. Als viceadmiraal van de 
Hollandse oorlogsvloot sneuvelde hij in 
1658 tijdens een zeeslag bij Denemar-
ken. Het grafmonument van deze 17e 
eeuwse zeeheld staat in de Rotterdam-
se Laurenskerk. In de ‘Gouden Eeuw’ 
was oorlog eerder regel dan uitzonde-
ring. Denk aan de Tachtigjarige Oorlog 
die tot 1648 duurde. Daarna de verschil-
lende Engelse oorlogen met 1672 als 
rampjaar toen ons land van alle kanten 
werd aangevallen. Onze vloot vocht 
over de hele wereld. Toch werd niet 
alleen gevochten ‘voor God, Nederland 
en Oranje’. Menig roemruchte zeeslag 
uit de 17e eeuw had weinig te maken 
met een heilige oorlog. Vooral op zee 
werd gevochten om handelsbelangen te 
verdedigen of uit te breiden. Dan ging 
het dus om geld. 

Wat vond de gereformeerde kerk 
hiervan? Die vraag is lastig te 
beantwoorden. Commentaren uit 
die tijd over de zondag 40 uit de 
Heidelbergse Catechismus (over het 

Huib Noordzij | en zó voort

De tirannie verdrijven
In het jaar 1610 verliet een elfjarige jongen zijn ouderlijk huis net buiten Den 
Briel. Hij liep naar Nieuwenhoorn, maar dat mochten zijn ouders niet weten. 
Hij werd vaak gepest door de Brielse jeugd. Zijn doopsgezinde ouders waren 
strikt pacifistisch en hadden ook kun jongens geleerd nooit geweld te gebruiken. 
Deze aangeleerde weerloosheid maakte hem kwetsbaar. Hij was een gemakkelijk 
doelwit van ruziezoekers. Dat moest nu maar eens afgelopen zijn. Daarom 
liet de jongen zich dopen door de dominee van Nieuwenhoorn. Nu was hij 
gereformeerd en mocht hij terugslaan. 
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Calvijn hierover genuanceerder dacht 
dan Zwingli, koos ook hij voor het 
principiële recht van het volk om zich 
te mogen verzetten tegen tirannieke 
onderdrukkers. Hij zocht en vond 
daarvoor bewijsvoering in de Schrift. 
Calvijn stelde daarbij als voorwaarde 
dat zo’n opstand geleid moest worden 
door lagere gezagsdragers. Dus geen 
wilde revoluties van het volk. Zijn 
collega Beza heeft die gedachte meer 
praktisch uitgewerkt. In de hoogste 
kringen van de opstand tegen Spanje, 
was men met deze calvinistische 
visie bekend. Zo ook Marnix, die kon 
dichten:

Dat ick doch vroom mach blijven
Uw dienaer taller stondt
Die Tyranny verdrijven
Die my mijn hert doorwondt.

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

H oe anders was dat met de Efraï-
mieten die overhoop lagen met 

hun broeders uit Gilead (Manasse). 
Rechters 12 : 6: Kom jij uit Efraim? Zeg 
dan eens: “sjibbolet”. Als hij dan ‘sibbolet’ 
zei, en het woord dus niet goed uitsprak, 
grepen ze hem en doodden ze hem ter 
plekke.
Het woord sjibbolet, dat een 
Hebreeuws woord is en ‘korenaar’ 
betekent, is in de loop van de tijd 
een soortnaam geworden. Het 
betekent: wachtwoord, dat alleen 
door intimi kan worden gezegd, zodat 
je vriend en vijand van elkaar kunt 
onderscheiden. Wat breder: uiting of 
handeling die onthult wat iemands 

Sjibbolet
Hollander of Fries? Zeg maar eens: Bûter, brea en griene tsiis, wa't dat net sizze kin, 
is gjin oprjochte Fries, dan val je wel door de mand! Hoe vaak ons dit ‘grapje’ wel niet 
is overkomen toen wij in Friesland kwamen wonen... het had geen consequenties, we 

mochten blijven leven. 

werkelijke overtuiging, eigenschap of 
hoedanigheid is.

Sjibboletten hebben vaak iets van 
oorlog (leven en dood) in zich. 
In WO II schijnen verklede Duitsers 
ontmaskerd te zijn door het woord 
‘Scheveningen’ op z’n Duits uit te 
spreken.
Bij aanvallen van moslimterroristen 
wordt steevast ‘Allahu Akbar’ 
geschreeuwd. Je weet dan uit welke 
hoek de aanval komt, heethoofden die 
in naam van Allah schietend rondlopen 
blijken soms niet de meest gelovige 
lieden te zijn. 

Uit een uitspraak uit 1922 ‘Nog vaak 
is een voldoend cijfer voor rekenen het 
shibboleth, dat beslist over de verhooging’ 
vloeit weliswaar geen bloed, maar kan 
voor sommigen toch bloed, zweet en 
tranen hebben gekost en een zware 
opgave zijn geweest om mee thuis te 
komen …

Riet Steenbergen-Busstra is hoofdredac-
teur van WegWijs, schrijven is haar hobby
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volk?
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