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Kernwoord

Als deze Wegwijs bij u op de mat ligt, is het verenigingsseizoen al weer 
enkele weken van start gegaan. Wat is het toch mooi dat we ons steeds 

weer mogen verdiepen in Gods woord. We leren ervan en mogen elkaar ook 
verder brengen op Gods weg met zijn volk.

Dit nummer heeft als thema: Genade. Hét kernwoord van het christelijk 
geloof. Want hiermee onderscheidt het christendom zich van alle andere 
godsdiensten. In alle religies moet de mens uiteindelijk zichzelf verlossen. 
Maar wij mogen weten dat God zelf onze verlossing heeft gewerkt en Hij 
is het die ons, zondige mensen, zó maar zijn liefde geeft. Dát noemen wij 
genade.

Toch is genade in onze cultuur geen bekend woord. Ja, we kennen het van 
een jongensvechtpartijtje: “Genade, genade, ik geef me over”. Dan heeft het 
woord een lading van onmacht, overgave. “Genadebrood eten” is ook zo’n 
uitdrukking. Daar voelen wij ons niet happy bij. We wíllen helemaal niet van 
genade leven, we zijn prima in staat om onze eigen boontjes te doppen. Voor 
velen heeft genade dan ook een negatieve klank: je uitleveren aan een macht 
die naar willekeur over je beschikken kan.

Kunnen wij als christenen nog wel aankomen met woorden als genade, 
verlossing, vergeving? Ook als wij niet-christenen willen bereiken met 
het evangelie? Moeten wij ons aanpassen aan de huidige cultuur van 
zelfredzaamheid, zelfontplooiing en zelfstandigheid? En met een ander 
verhaal komen? Maar nee deze kernbegrippen van het Evangelie ze zijn 
misschien niet de deur waardoor wij bij mensen binnenkomen. Maar ze zijn 
wel het scharnier, waarmee de deur van het geloof opengaat.

Laten wij het woord genade maar opnieuw leren spellen. 
Want daarmee proef je de diepte van Gods liefde voor ons, zondige mensen.
Genade, voor niets, maar nooit vanzelfsprekend.  
Blijf ervan onder de indruk!

Katrien Janssens-Salomons, voorzitter Bijbelstudiebond

proef de diepte 
van Gods liefde 

voor ons
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BIjBelstudIe  | Tonnis Groenveld

Ester gaat naar de koning zonder door hem te zijn uitgenodigd. Al is ze koningin, 
het is een levensgevaarlijke actie, want dat is streng verboden! Ze waagt haar leven 
om haar volk te redden, een actie die ze pas onderneemt na drie dagen vasten 
(Est. 4). Hoe reageert de koning? Valt het verkeerd dan zal hij haar laten doden.

Genade

Maar wat een opluchting: hij voelt 
zoveel genegenheid voor haar, 

dat hij haar zijn scepter, zijn koningsstaf 
toesteekt: hij doodt haar niet, integen-
deel: hij behandelt haar welwillend. Een 
mooi beeld voor genade. Ester is op ge-
nade of ongenade overgeleverd aan de 
koning. Voor ‘genegenheid’ in Ester 5:2 
wordt hetzelfde woord als voor ‘genade’ 
gebruikt.
Genade betekent dat je van de ander 
afhankelijk bent, van zijn goedheid en 
genegenheid. Tientallen keren vinden 
we in de bijbel de uitdrukking: genade 
vinden in de ogen van… (mensen of 
God): de ander kijkt dan welwillend 
naar je.

Royaal
Genade begint dus niet bij zonde: 
dat je alles verprutst en dat de Heer 
toch goed voor je is. Genade begint 
bij de schepping. Als mensen zijn 
we afhankelijk van God de Schepper. 
En hij heeft ons een plek gegeven 
op een wereld vol overvloed. Gods 
welwillendheid blijkt in het Paradijs: 
een lustoord met aanlokkelijke bomen 
en heerlijke vruchten (Gen. 2:9). Adam 
en Eva leefden van Gods genade: ze 
waren afhankelijk van Gods goedheid. 
Ook voor ons geldt: leven van genade 
begint met genieten van grote en 
kleine zegeningen in het leven: je 
pasgeboren kind dat je in je handen 

houdt, klaprozen die de saaie berm 
kleur geven, de arm om je schouder 
als je verdrietig bent. Je zegt dank-u-
wel tegen Vader, je weet en ervaart dat 
hij voor je zorgt, dat hij goed voor je 
is. Hij houdt van je - je mag er zijn; 
je hoeft jezelf niet te bewijzen - voor 
jezelf of voor anderen.

Aanval
Gods welwillendheid is de duivel een 
doorn in het oog. En daarom schiet 
hij zijn giftige pijl in het hart van 
Eva: God gunt jullie ook niet veel, hij 
verbiedt die aanlokkelijke boom met 
heerlijke vruchten; hij wil jullie klein 
en dom houden (3:1-6). En de mens 
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en zijn vrouw kiezen voor zonde: 
tegen de gever van al het goede, voor 
onafhankelijkheid en zelfbeschikking. 
Het gevolg? Mensen die bang en naakt 
wegkruipen voor hun weldoener. 
De zonde doet zijn intrede in de 
wereld, met in zijn kielzog alle ellende 
en de dood. Leven wordt bedreigd 
door de dood, gezondheid door 
ziekte, zegen wordt vloek. En in die 
wereld lijkt Gods welwillendheid soms 
verdwenen. Maar toch wil God zijn 
zegen geven: dat is zijn genade. 

Redding
God belooft redding: van de zonde, 
van de vloek, van de dood. Die zal hij 
op een verrassende manier geven: hij 
zal zelf komen in Jezus. Maar God 
gaat een lange weg met de mensen 
voor de Redder komt.
Hij belooft zijn zegen aan Abraham 
(Gen.12). Die zegen is voor hem, voor 
zijn nakomelingen, en voor alle volken. 
Gods welwillendheid voor zondige 
mensen strekt zich uit tot de einden 
der aarde.

Verbond
God verbindt zich aan Abraham en 
zijn volk: het verbond. Het verbond is 
de manier waarop wij zondige mensen 
vertrouwelijk met God kunnen 
omgaan, terwijl we dat niet verdiend 
hebben - verre van dat! Het is dan ook 
een genadeverbond! 

En dat betekent dat je ook bij God mag 
terugkomen als je alles hebt verknoeid, 
als je hem op het hart getrapt hebt 
met je zonde. Hij staat met open 
armen te wachten op een zondaar die 

Noach
Noach vond genade in de ogen van de HEER 
(Gen. 6:8). Niet omdat hij zo’n goed mens was en 
het verdiende, maar omdat hij vertrouwde op God 
(Hebr. 11:7), anders dan zijn (en onze) tijdgenoten 
(Mat. 24:38).

zich bekeert, die terugkeert tot Vader. 
Zoals de vader zijn verloren zoon 
omhelst.
God is trouw, op hem kun je aan. 
Tegelijk is zijn liefde altijd verrassend, 
juist omdat het genade is. Die is nooit 
vanzelfsprekend. Als je denkt dat 
God wel voor je kiest, onverschillig 
hoe je je opstelt en hoe je leeft, kom 
je bedrogen uit. Jeremia berispte zijn 
tijdgenoten erom: zeg niet “dit is de 
tempel van de HEER”, met andere 
woorden: ‘wie doet ons wat’. Want je 
hart is er niet bij (Jer. 7). Genade bezit 
je niet, die kun je niet veilig stellen. 
Genade is Gods liefde in het kwadraat, 
die kun je alleen maar persoonlijk in 
ontvangst nemen. God geeft je die als 
je je in geloof aan hem toevertrouwt.

Redder
Gods trouw, zijn vastberadenheid blijkt 
in de komst van de Zoon.
“Hij heeft ons gered (…), niet op grond 
van onze daden, maar omdat hij daar-
toe uit genade besloten had. Deze ge-
nade was ons al vóór alle tijden gegeven 
in Christus Jezus, maar nu is ze bekend 
geworden doordat onze redder Christus 
Jezus is verschenen, die de dood heeft 
vernietigd en onvergankelijk leven heeft 
doen oplichten door het evangelie.” 
(2 Tim. 1:9-10).

Petrus
Petrus noemt God ‘de bron van alle genade’ (1 Petr. 5:10). Die 
genade ontvang je in nederigheid, ‘want God keert zich tegen 
hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade’ 
(vers 5). Petrus heeft dat zelf moeten leren. Hij zou zich inzetten 
voor Jezus (Mat. 26:35) ondanks Jezus’ waarschuwing tegen 
zelfoverschatting.
Petrus ging 3 x onderuit en verloochende zijn Heer (vers 69-75). Hij 
ondervond Jezus’ liefde toen hij weer in genade werd aangenomen 
(Joh. 21:15-17).
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Voor alle tijden heeft God ertoe 
besloten, maar als de tijd daar is 
wordt God de Zoon mens, vol van 
genade en waarheid (Joh. 1:14), dat 
betekent: hij is vol liefde en op hem 

kun je aan! Paulus schrijft aan Titus: 
“Gods genade is openbaar geworden 
tot redding van alle mensen”, Titus 
2:11. Je kunt ook zeggen: Jezus is Gods 
genade in eigen persoon!

Genade maakt genadig
Paulus schrijft in 2 Korintiërs 8-9 over 
een collecte in Griekenland voor de 
armen in Jeruzalem. Hij zegt: jullie 
kennen de liefde (= genade) van Jezus: 
hij was rijk, maar is omwille van jullie 
arm geworden opdat jullie door zijn 
armoede rijk zouden worden (8:9). 
Zijn genade heeft ervoor gezorgd dat 
de christenen in Griekenland vrijgevig 
zijn, dat ze graag geven ondanks hun 
eigen armoede en ellende! (8:1-2). Als 
je leeft van genade weet je dat het een 
voorrecht is om een ander te kunnen 
helpen. Je geeft dan niet omdat je zelf 
zo geweldig bent, maar omdat jezelf 
Gods genade hebt ontvangen. Je bent 
afhankelijk van de Heer - dat houdt 

je bescheiden. Zoals David dat zei in 
een gebed, toen hij met zijn volk een 
groot bedrag voor de tempelbouw 
had verzameld: “Wat ben ik, en wat is 
mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken 
zoveel kostbaarheden af te staan? 
Alles is van u afkomstig, en wat wij u 
schenken komt uit uw hand” (1 Kron. 
29:14). Genade is Gods vrijgevigheid 
die ons vrijgevig maakt.

Ds. T. Groenveld is emeritus-predikant en 
woont in Roodeschool
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Abraham
Joden en Moslims geloven dat Abraham door God 
uitgekozen werd omdat hij zo’n voorbeeldige gelovige 
was die bv. afgodsbeelden stuksloeg. Maar in de Bijbel 
lezen we dat Abraham rechtvaardig werd door zijn 
geloof, zijn vertrouwen op God. Gods verbond met 
hem was geen beloning voor bewezen diensten, maar 
pure genade, zie Romeinen 4.
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Genade begint bij 
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Samenvatting
Genade begint niet bij zonde, maar bij de schepping. Gods 
welwillendheid blijkt wel, want hij geeft een wereld vol overvloed. Adam 
en Eva waren afhankelijk van Gods goedheid. Dat is wat anders dan 
overgeleverd zijn aan de genade van de koning zoals bij Esther. Voor 
ons betekent Gods genade: genieten van zegeningen in ons leven. 
Omdat de zonde in de wereld is gekomen lijkt Gods welwillendheid 
soms verdwenen. Het verrassende is dat God zelf komt in Jezus als 
Redder. Die genade geeft God jou, niet vanzelfsprekend, maar door je 
aan hem toe te vertrouwen. Als je beseft dat je afhankelijk van Gods 
genade bent kun je een ander helpen.



Hoofd Hart Handen

n	 	Lees Romeinen 3: 26. Geloven en 
vrijspraak staan in één lijn. Kun je 
dat uitleggen?

n	 	Is er een verschil in genade bij No-
ach, Abraham en bij de geschiede-
nis van het volk Israël onder Mozes? 

n	 	Lees Romeinen 5: 20 wet en genade. 
Hoe staan zij in verhouding tot 
elkaar?

n	 	Wat is het verschil tussen leven uit 
genade of leven naar de wet? En 
wat is het verschil tussen genade en 
amnestie?

n	 	Kun je stellen dat God in het oude 
verbond strafte en in het nieuwe 
tuchtigt? Zie ook Genesis 6: 1-6 en 2 
Korintiërs 5: 19.

n	 	In Psalm 33 worden we aangespro-
ken met de titel ‘rechtvaardige’, hoe 
kun je dit verklaren?

n	 	Het verhaal van Ester is een mooi 
voorbeeld van genade. Zoek nog 
een voorbeeld en vergelijk. De 
genade die Ester krijgt heeft een 
scherp randje: bij geen toewijzing 
volgt de dood. Hoe zit dat met onze 
genade? Is dit zo te vergelijken?

n	 	1 Johannes 2:2 Genade voor de hele 
wereld! Zomaar? Lees eens 2 Korin-
tiërs 5: 21 Hoe (on)rechtvaardig is 
dit?

n	 	Wat doet de genade/wet met jou? 
Word je er een beter mens van? 
Word je beloond door God? Zie ook 
Spreuken 22:9, Deuteronomium 28: 
1-14 en Psalm 1:3.

n	 	Welke van de volgende begrippen/
uitspraken sluiten volgens jou het 
meest aan bij genade: Totale verge-
ving, toegang tot zegeningen, het 
mogelijk maken van fouten en zon-
den, bevrijding van angst, oordeel, 
wet, verlichting en liefde.

n	 	Wat vind je van een nieuwe weer-
gave van de wet? Voorbeeld: De wet 
in nieuw testamentisch perspectief. 
Word hierdoor de genade duidelijker 
verwoordt?

n	 	Hoe leg je het begrip ‘genade’ uit 
aan nieuw-gelovigen? Kun je daarbij 
de wet van Mozes uit Exodus 20 
gebruiken? Wordt het daar verstaan-
baar van?

n	 	Lees Romeinen 3: 24 in de NBG en 
de BGT, wat valt je op? Zoek nog 
twee teksten die over genade gaan 
en vergelijk de bijbelvertalingen. 
Hoe zou je het woord genade willen 
vertalen/uitleggen?

n	 	Wanneer wordt er voor het eerst 
gesproken van genade in de bijbel? 
Wat is het eerste voorbeeld? Is 
genade een reden tot feestvieren? 
Hoe zou je dat in jouw gemeente 
vorm kunnen geven? Of is het meer 
een stilstaan bij je eigen zonden en 
onvolkomenheden? 

Voor werkvormen: www.steunpuntbijbelstudie.nl

Stellingen

n	 	Genade: goedkoop = duurkoop
n	 	Genade: actie die (niet) vraagt om reactie
n	 	Zelfs als we zondigen geeft Hij ons nog steeds zijn genade.
n	 	Het is tijd voor een nieuwe Reformatie! 

hoofd hart handen | Jent van Ommen
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uItwerkIng  | Tonnis Groenveld

Voor een dictator hebben mensen 
angst, voor God ontzag.

Ontzag, omdat je van hem afhankelijk 
bent (“Want in hem leven wij, bewegen 
wij en zijn wij,” Handelingen 17:28). 
God vraagt nederigheid van ons. Als 
je hoogmoedig bent (“Ik red me wel”) 
loop je Gods genade mis. Het verhaal 
van Ester staat ver van ons af. Een 
koning met zoveel macht past niet bij 
ons poldermodel. Maar het bevestigt 
wat we lezen in Spreuken 16:15: “Het 
stralende gezicht van de koning brengt 
leven, als een voorjaarsregen is zijn 
gunstbewijs.”

Bescheiden
Nederigheid is geen kruiperigheid maar 
bescheidenheid, ontzag voor Gods 
majesteit. Hoogmoed is de oerzonde: 

je wilt god zijn (Gen. 3) - wat verbeeld 
je je wel?
Door zonde verbreek je het contact met 
God en verdien je vloek in plaats van 
zegen, dood in plaats van leven. Door 
de zonde zijn we moreel failliet - en 
daarmee hebben we een onbetaalbare 
schuld tegenover God. Eigen schuld en 
diepe ellende! 

Maar God is vol genade en medelijden. 
Medelijden met mensen in ellende, 
genade voor mensen in schuld. “Maar 
omdat God zo barmhartig is, omdat de 

liefde die hij voor ons heeft opgevat zo 
groot is, heeft hij ons, die dood waren 
door onze zonden, samen met Christus 
levend gemaakt. Ook u bent nu door 
zijn genade gered (Ef. 2:4-5)”. Christus 
maakt ons rechtvaardig. Hij heeft onze 
schuld betaald tegen een hoge prijs: 
zichzelf, zijn eigen leven. 
Dat is liefde: jezelf geven. Jezelf geven 
voor zondaars, voor vijanden. Dat is 
genade.

Liefde
Je kunt er niet zonder: liefde. Zonder 
liefde verpieter je als mens. Liefde van 
ouders leert een jong kind: je mag er 
zijn, je bent waardevol. Liefde van Vader 
maakt je mens: hij heeft je geschapen 
naar zijn beeld; dat betekent: je lijkt 
op God die liefde is. In zijn liefde kom 
je tot je bestemming, hij maakt jou 
waardevol. Veel mensen zoeken hun 
eigenwaarde in zichzelf: in wie je bent 
(een goed mens, een harde werker), 
in wat je hebt (gezin, geld, roem), in 
wat je bereikt hebt (succes, status). 
Ouders kunnen dat ook bevorderen bij 
hun kind: ik houd van je als…. (je goede 
cijfers haalt, je goed je best doet, enz.). 
Maar voorwaardelijke liefde is geen 
liefde, dat is waardering voor prestaties. 
Wat God geeft is onvoorwaardelijke 

Eigen schuld, toch genade
Hoeveel macht hebben dictators vandaag? Maar naast Gods majesteit verschrompelt 
de macht van aardse machthebbers. Tegelijk is er een groot verschil tussen dictators 
en God als alleenheerser: dictators zijn vaak wispelturig en onberekenbaar, maar 
God is absoluut betrouwbaar en rechtvaardig. 

Het evangelie van Mozes
Mozes vertelt Israël dat God het bevrijd heeft niet omdat het zo 
geweldig was, “maar omdat hij u liefhad…” (Deut. 7:8). Hij heeft het 
tot zijn volk gemaakt.
En toen het voortbestaan van het volk aan een zijden draadje hing 
na de zonde met het gouden kalf, heeft Mozes God leren kennen: “ik 
schenk genade aan wie ik genade wil schenken, en ik ben barmhartig 
voor wie ik barmhartig wil zijn”. (Ex.33:19)
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liefde: ik houd van je omdat ik van je 
houd. Die liefde verdwijnt niet bij jouw 
wanprestaties. Maar “zo liefdevol als 
een vader is voor zijn kinderen, zo 
liefdevol is de HEER voor wie hem 
vrezen” (Ps. 103:13). Zoals de verloren 
zoon thuis komt in de omhelzing van 
zijn vader, vinden wij Gods genade 
als we erkennen dat we onszelf niet 
waarmaken (je bent geen god!), maar 
dat we niet zonder Gods liefde kunnen. 
Voor God ben je belangrijk: niet omdat 
je waardevol bent in jezelf, maar omdat 
je waardevol bent in Christus, een parel 
in Gods hand.

Het evangelie van Jeremia
Jeremia is boodschapper van Gods genade.
Zou een man zijn vrouw terugwillen als ze vreemdgaat? Zou God zijn 
volk terugwillen als het wegloopt naar andere goden? Toch wel, want 
hij is vol genade (3:12). In de woestijn na de uittocht was hij Israël 
genadig, hij heeft haar lief (31:2-3). Israël is in ballingschap, maar dat 
betekent niet het einde: “Ik móet mij over hem ontfermen - spreekt 
de HEER” (31:20). Dankzij Christus: God zal een nieuw verbond met 
Israël sluiten (31:31), een verbond bekrachtigd met het bloed van 
Christus, lezen we in het Nieuwe Testament. Een eeuwig verbond, 
waarin Gods kinderen vol ontzag voor hem zijn, en waarin hij hen met 
vreugde zal zegenen: “met hart en ziel zal ik dat doen” (32:40-41).
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Verdiend?
Hoe vaak gebeurt het niet dat je er niets 
van begrijpt wat er in je leven gebeurt. 
‘Waaraan heb ik dat verdiend, dat mij 
dit overkomt, waarom straft God mij 
daarmee?’ Of juist positief: ‘waar heb 
ik dat aan verdiend dat ik zo gelukkig 
ben’. Alsof je wat te verdienen hebt bij 
God. Alsof God als een boekhouder 
bijhoudt hoeveel boete of loon je moet 
ontvangen. Gelukkig niet: door je 
schuld heb je eeuwige straf opgebouwd: 
de hel. Maar die heeft Christus 
doorstaan aan het kruis. En moet God 
ons belonen voor goede werken? Doen 
we dan meer dan we horen te doen? 
Van de politie krijg je toch ook geen 

bonus als je voor een rood verkeerslicht 
wacht? Natuurlijk komen er heel wat 
vragen op, als lijden je treft. Daar ga 
ik in dit artikel niet op in, anders barst 
het uit z’n voegen. Maar zie het niet 
als straf voor je zonden: die heeft Jezus 
gedragen.

Goede werken?
Kun je zonder goede werken? Is geloven 
een zaak van: je overgeven aan God 
en klaar is Kees? Nee, geloof zonder 
werken is dood (Jak. 2:17). God houdt 
van ons en als die liefde vanuit ons 
uitstraalt naar de naaste, wordt Gods 
liefde in ons ten volle werkelijkheid  
(1 Joh. 4:12). Maar onze liefde voor God 
en de naaste is geen voorwaarde voor 
Gods liefde, maar resultaat daarvan! 
God geeft ons nieuw leven, door de 
Geest. 

Overvloed
Veel mensen zien God als iemand die 
je niets gunt, maar die altijd klaar staat 
om mensen te straffen. Eigenlijk een 

soort chagrijnige dictator. Maar de 
werkelijkheid is dat God niet uit is op 
de dood van zondige mensen maar op 
hun bekering, zodat ze leven (Ez. 18:23). 
Hij kan niet wachten tot hij genadig kan 
zijn en zich over hen kan ontfermen 
(Jes. 30:18). Daarvoor heeft hij in liefde 
zijn Zoon gezonden: om ons het leven 
te geven in al zijn volheid (Joh. 10:10). 
Leven in overvloed, omdat je mag 
leven in liefde. “God heeft ons eeuwig 
leven geschonken en dat leven is in zijn 
Zoon” (1 Joh. 5:11).

Ds. T. Groenveld is emeritus-predikant en 
woont in Roodeschool

Het evangelie van Paulus
Als iemand in zijn leven heeft geleerd wat genade is, is het Paulus wel: 
van vervolger naar promotor van het christendom. Zijn brieven staan 
er dan ook vol mee dat je door genade gered bent (Ef. 2), dat je genoeg 
hebt aan Jezus’ genade (2 Kor. 12:9) en dat Gods genade vrijgevig maakt 
(2 Kor. 8:1). Ook in Romeinen en Galaten wijst hij er keer op keer op: Je 
goede verhouding met God rust niet op je (religieuze) prestaties, maar is 
zijn genade, onverdiende liefde, dankzij Jezus.

10

Geen voorwaarde, 
maar resultaat 
van Gods liefde

Samenvatting
Voor machtige koningen en dictators zijn we vaak bang. Maar voor 
God hebben we ontzag. Dat vraagt God ook van ons. We waren dood 
door onze zonden, maar samen met Christus levend gemaakt, door 
genade gered. Dat is liefde: jezelf geven voor zondaars. Die liefde is 
onvoorwaardelijk, we krijgen die niet door onze prestaties of status. Het is 
heel menselijk om te vragen: waaraan heb ik dit of dat verdiend? Maar de 
eeuwige straf die we verdienden heeft Christus verzoend. Als onze liefde 
uitstraalt naar de naaste is dat resultaat van Gods liefde. Hij geeft ons 
door de Geest nieuw leven!



Gods genade 
Gods grote genade gratis gegeven
geen gewone gronden, geen gage

Goddelijke gronden geheim
God geeft gelukkige geborgenheid

geloof, grijp Gods genade.

Ina van der Welle
www.gedichtensite.nl

www.vanderwelle-boersma.nl



“Wat ik wilde, is kort en bondig 
de bediening van de doop 

uitleggen,” vertelt Voorberg in zijn stu-
deerkamer in Emmeloord. “Het liefst 
wilde ik dat doen in één A4’tje, maar 
dat is niet gelukt. Wat wel is gelukt, 
is een boekje met grotere letters, veel 
witruimte en tekeningen. Mede door 
deze opmaak en vormgeving, is het een 
begrijpelijk handvat geworden.” De do-
minee in de Noordoostpolder schreef 
dit ‘eenvoudige boekwerk’, omdat in de 
gereformeerd-vrijgemaakte kerken veel 
vragen leven over de doop. Het gaat 
dan over het verschil tussen de kinder-
doop en volwassendoop, of ‘verbonds-
doop’ en ‘geloofsdoop’. “We hebben 
steeds vaker te maken met ongedoopte 
kinderen,” aldus Voorberg. In eerste in-
stantie was het idee om een “A4’tje” te 
maken met een collega-predikant. Deze 
haakte echter af, omdat het volgens 

hem niet mogelijk leek om de doop 
zo puntig uit te leggen. Het idee om 
een bijbelse onderbouwing kernachtig 
te verwoorden, liet Voorberg niet los. 
Vandaar dat hij alsnog met het boekje 
‘Kinderdoop?’ is gekomen.

Handtekening
 Voorberg is helder over de uitleg van 
de doop. “Geloofsdopers hebben iets 
uit te leggen. Want de doop is een 
teken en zegel van 
het verbond, een 
verbondsteken. En 
verbondstekenen 
zijn in de hele 
bijbel óók gegeven 
aan kinderen van 
gelovigen. Dat is 
altijd een bijbelse 
lijn geweest, bij 
elk verbondsteken. 

Je kunt de doop en het verbond niet 
uit elkaar halen.” In de hele bijbel zijn 
voorbeelden aan te wijzen dat het 
verbond tekenen heeft, die voor het 
hele volk gelden. De besnijdenis werd 
alleen aan jongetjes gegeven, maar 
daarmee behoorden ook meisjes tot 
het verbond. De sabbat, het teken van 
rust in het verbond, gold ook voor 
kinderen. Zo is ook de doop een teken 
van Gods verbond, betoogt Voorberg. 

Gods handtekening
Dr. P. L. Voorberg (1954) is sinds 1994 gemeentepredikant van de Gereformeerde Kerk (vrijg.) in 
Emmeloord. Eerder was hij predikant in de gemeenten van Waardhuizen (1981 – 1987) en Rouveen 
(1987 – 1994). In 2007 promoveerde hij op het thema ‘doop en kerk’ over de erkenning door kerkelijke 
genootschappen van de elders bediende doop. Vorig jaar verscheen in eigen beheer het boekje 
‘Kinderdoop?’ Dit boekje is rechtstreeks bij de predikant te bestellen via e-mail: plvoorberg@gkv.nl. 

IntervIew  | Frits Tromp

In 2016 publiceerde dominee Paul Voorberg een boekje over de kinderdoop. 
Met ‘Kinderdoop?’ wil hij antwoorden geven op vragen over de doop en 
de bijbelse onderbouwing voor de doop aan kinderen. Hoewel de woorden 
‘kinderdoop’ of ‘verbondsdoop’ niet in de Schrift voorkomen, betekent dat 
volgens de predikant niet dat deze doop ook onschriftuurlijk is. Integendeel.

In discussies met voorstanders van de 
geloofsdoop, is vaak sprake van een 
“ongelijkvloerse kruising”, zegt Voorberg. 
“‘Geloofsdopers’ hebben meer met het Nieuwe 
Testament en onderwaarderen het Oude 
Testament. Om een goed gesprek met elkaar te 
voeren, was mijn insteek voor dit boekje ook om 
te beginnen in het Nieuwe Testament.”
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“Het is Gods handtekening onder de 
belofte die Hij je geeft. Het is dus géén 
onderstreping van jouw eigen daden en 
woorden, dat is te gek voor woorden, 
eigenlijk. Daar komt de vraag bij hoe 
goed jouw geloof moet zijn, voordat 
God daar Zijn signatuur onder zet.” 
Toch lijkt het Nieuwe Testament hier 
een verandering in te brengen. Immers, 

in opdrachten om de volken te dopen, 
staat de opdracht om te geloven voorop 
(“Wie gelooft en zich laat dopen...”, 
Marcus 16). “In het zendingsbevel staat 
God aan het begin. Die tekst klinkt 

in een missionaire situatie. Dan gaat 
geloof altijd voorop. Maar vervolgens 
worden met de ouders de kinderen 
meegedoopt. Het initiatief ligt altijd 
bij Hem. De tekst uit Marcus kent in 
het Grieks bovendien geen volgorde 
in dat doopbevel. Het gaat hierbij om 
‘gelovige gedoopten’ of ‘gedoopte 
gelovigen’.”

Huisteksten
In de discussie tussen ‘kinderdopers’ 
en ‘volwassendopers’ vormen de 
zogenaamde ‘huisteksten’ een 
belangrijk onderdeel. Beide kampen 
gebruiken deze teksten om hun visie 
te onderbouwen. In deze huisteksten 
wordt verteld dat het hele huis van 
een dopeling werd meegedoopt. 
Volgens de kinderdopers zitten in dat 
hele huis ook de kinderen – net als 
bijvoorbeeld slaven of andere leden van 

het huishouden. De volwassendopers 
wijzen erop, dat die kinderen niet 
worden genoemd in de huisteksten, dus 
je kunt ook niet zomaar concluderen 
dat ze wél werden meegedoopt. 
Misschien waren het wel volwassen 
kinderen, die hun eigen keuzes konden 
maken.
“Beide redeneringen zijn niet te 
bewijzen,” zegt Voorberg. “Wel is het de 
bijbelse lijn dat kinderen er wel degelijk 
bij hoorden. God houdt de boel bij 
elkaar. Kijk bijvoorbeeld naar Abraham. 
Zijn besnijdenis moest ook gebeuren 
bij elke man in zijn ‘huishouding’, tot 
en met de kinderen aan toe. Terwijl de 
opdracht alleen aan Abraham werd 
gegeven, gold die dus voor zijn hele 
directe ‘gezin’.” Net als het woord 
‘kinderdoop’ komt ook het woord 
‘geloofsdoop’ niet in de bijbel voor. “De 
doop markeert de overgang van heiden 
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naar christen, wat heel goed past bij 
de start van het leven. Opdragen van 
kinderen is mooi, maar daarbij breng jij 
je kind naar God. Terwijl de doop juist 
een krachtig zegel van boven is.”

Reformatie
Veel ‘wederdopers’ kennen hun 
oorsprong in de Reformatie, toen de 
Fries Menno Simons ook de toenmalige 
kerk wilde hervormen. “Tijdens de 
Reformatie zijn veel zaken kritisch 
tegen het licht gehouden. Niet alles 
wat de kerk toen al eeuwen deed, was 
een goede zaak. Maar de kinderdoop 
hebben ‘we’ terecht behouden,” legt 
Voorberg uit. “Wederdopers streefden 
een ‘Radicale Reformatie’ na, waarbij 

ze braken met de 
fysieke wereld. We 
moeten niet in dienst 
bij de overheid, 
bijvoorbeeld. Maar ze 
beweerden ook dat 
Jezus geen aards maar een hemels 
lichaam had, omdat God geen fysieke 
band met deze wereld kan hebben. 
Deze groep kerkhervormers lazen de 
bijbel op een hele andere manier dan de 
‘gereformeerde beweging’.” 
Desalniettemin is er een kentering 
waar te nemen in de wederzijdse 
dooperkenning, weet Voorberg. “Mits 
iemand gedoopt is met water, in 
verbinding met van de drieënige God en 
het een serieuze bezigheid is geweest 

(geen ‘kinderspel’ of ‘schertsdoop’), 
dan erkennen we elkaars doop. Je 
hoeft niet opnieuw gedoopt te worden. 
Een doopherhaling is een belediging 
richting God. Want Hij heeft Zijn 
belofte al onderstreept bij de doop! 
Gelukkig begint deze overtuiging ook bij 
Baptisten steeds meer door te dringen.”

weetje

Christus alleen 
Paulus probeert in zijn brief 
aan de gemeenten in Gala-
tië zijn lezers te bereiken, 
niet als een afstandelijke 
leraar maar vanuit zijn eigen 
betrokkenheid en emoties. 
Het gaat hem in alles om hun 
geloof en hun behoud. Het 
hoofdthema van de brief is 
‘Christus alleen’. Roel Meijer 
bespreekt zeven aspecten 
van dit thema, allemaal in 
relatie met Christus: genade, 
vrijheid, wet, verbond, geest, 
leven en eenheid. Een fijne 
uitgave om dieper na te den-
ken over het thema ‘genade’. 

Is de doop iets waarin we elkaar als kerken 
kunnen vrijlaten? Voorberg is daar duidelijk 
in: nee. Veel zaken zijn menselijke regels, die 
aangepast kunnen worden. Zoals de duur van 
het ambt van ouderling en diaken. Dat hoeft 
niet per se vier jaar te duren. Maar de doop is 
geen menselijke instelling!

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

De man in het wit
Door een lezer werden we geattendeerd op het boek ‘De man in het wit’ 
door Johnny Cash. ‘Nadat countryzanger Johnny Cash met succes een bij-
belcursus voltooide, zette hij zich aan het schrijven van een op het Nieuwe 
Testament geënte roman. Het resultaat lees je met stijgende verbazing. 
Dit boek gaat over een van de meest radicale bekeringen uit de geloofsge-
schiedenis. Dat verhaal wordt door Cash met passie en kennis tot leven 
gebracht. Hier vertelt Johnny iets van het verhaal van Saulus, wel bekend 
als de hater van Jezus die later tot inkeer kwam. Johnny Cash voelde zich 
verwant met de apostel Paulus. Hij las de woorden van Paulus als poëzie 
en vertelde het gevoel te hebben hem persoonlijk te kennen. Zijn leven 
werd geïnspireerd door Paulus. Cash’ hervertelling is authentiek van stijl en 
goed gedocumenteerd, vergelijkbaar met bijbelse romans als ‘Ben Hur’ en 
‘De mantel’. (NBD/Biblion)
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D e titel verwijst naar één van de lied-
jes, die ook op deze cd is terug te 

vinden. ‘Ken je mij’ is geschreven door 
Trijntje’s vader Huub en op muziek 
gezet door Stijn van der Loo. Huub 
geniet grote bekendheid als ex-jezuïet, 
voormalig priester en als tekstdichter, 
ook binnen de Gereformeerde Kerk 
(vrijgemaakt). Zijn lied ‘Zo vriendelijk 
en veilig als het licht’ is als nummer 174 
terug te vinden in ons Gereformeerd 
Kerkboek. ‘Ken je mij’ is de populaire 
titel van vader Oosterhuis’ vertaling van 
Psalm 139. In 1962 begon hij aan de 
vertaling van het bijbelse liedboek. In 
2008 verschenen de eerste 75 teksten 
van de Psalmen, ter gelegenheid van 
Huub’s 75e verjaardag (met als boek-
titel ‘Halverwege. 75 psalmen vrij’). 
Drie jaar later verscheen de volledige 
hertaling en bewerking van het Psalm-
boek (‘150 Psalmen vrij’, beide boeken 
verschenen bij Uitgeverij Ten Have). In 
een inleiding op de live-cd ‘Ken je mij’ 
schrijft Trijntje: “Ik was na één keer luis-
teren in beslag genomen door de tekst 

‘Ken je mij’ (…), dit liedje liet me niet 
meer los. Ik moest het zingen. Dat heb 
ik dan ook gedaan; maanden lang door 
heel het land. Het werd voor mij een 
highlight van de avond.” Het mooiste 
gedeelte uit dit lied is misschien wel 
het middelste gedeelte. De dichter zegt 
en de zangeres zingt:

Ik zou één woord willen spreken
ooit, dat waar en van mij is
dat draagt wie ik ben, dat het houdt,
en rechtop staat
als mens die mij aankijkt
en zegt:
Ik ben jouw zuiverste zelf,
vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben

Het zal je maar elke avond worden 
toegezongen. Ik hoor hier de hoop in 
terug van de Godsnaam uit Exodus 3: 
JHWH, Ik Ben, Ik Zal Er Zijn. Misschien 
dat veel fans van Trijntje Oosterhuis 
deze ondertoon niet uit de tekst hebben 
gehaald. Mogelijk dat veel luisteraars in 
de theaters dachten aan een mooi lief-

desliedje, dit ‘Ken je mij’. En een term 
als ‘Ik ben’, wie is daar nog vertrouwd 
mee? Maar laten we het theaterpubliek 
niet meteen afschrijven als seculier en 
a-religieus. Misschien dat sommige ter-
men uit dit lied niet gelijk een belletje 
doen rinkelen. Toch zal de boodschap 
van dit lied helder zijn. 

Een boodschap, een haast universeel 
verlangen in ons leven; ten diepste 
gekend én geliefd te zijn. ‘Ken je mij’, 
een moderne bewerking van Psalm 139. 
Bijna een gebed, een gesprek met de 
Eeuwige. Dankzij Trijntje Oosterhuis 
heeft een groot gedeelte van ons land 
kennis gemaakt met dit lied. Ik hoop 
dat ‘Ken je mij’ een eerste of hernieuw-
de zoektocht is naar de Schepper, die 
ieder van ons zéker kent.

ten diepste gekend 
én geliefd te zijn

Trijntje Oosterhuis
Met luIde troM(p) | Frits Tromp

Een kleine tien jaar geleden trok Trijntje 
Oosterhuis langs de Nederlandse theaters, enkel 
bijgestaan door gitarist Leonardo Amuedo. Samen 
vertolkten ze nummers van Oosterhuis zelf, maar 
ook van bijvoorbeeld The Beatles (Blackbird), Doe 
Maar (Radeloos) en Burt Bacharach (What the 
world needs now). De tournee werd afgesloten 
in De Rode Hoed, waar een live-opname werd 
gemaakt. Deze opname werd op cd uitgebracht 
met als titel ‘Ken je mij’.
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Ook in de Nederlanden vormde zich 
een gereformeerde kerk. Maar 

met de reformatie van de kerkleer, de 
kerkregering en de kerkelijke liturgie, 
bleek het reformatieproces nog niet 
voltooid. Want de rijkdom van de kerk-
hervorming was vaak nog niet geland 
in de hoofden en harten van gewone 
kerkgangers. Nu de kerk gelouterd was 
van allerlei verwerpelijkheden, loerde 
het gevaar van zelfgenoegzaamheid, 
‘de klus is geklaard’. Daarmee zou de 
Reformatie halverwege kunnen blij-
ven steken. In zijn geloofsbelijdenis 
(onze N.G.B.) schrijft Guido de Brès 
een apart artikel (24) over de levens-
heiliging die volgt op het horen naar 
Gods Woord en het werk van de heilige 
Geest. Bij ‘artikel 29’ denken wij aan 
de kenmerken van de ware kerk. Dat is 
juist, maar daarin gaat het ook over de 
kenmerken van de gemeenteleden. De 
Heidelbergse Catechismus is doorspekt 
met de praktische gevolgen van gelo-
ven. De opstellers van beide belijdenis-
sen hadden daar wel oog voor. 

Weerbarstige praktijk
Maar de praktijk was weerbarstig. In 
bewaard gebleven kerkenraadsnotulen 
uit die tijd, neemt de bespreking van 
allerlei zonden binnen de gemeenten 
een grote plaats in op de wekelijkse 
vergaderingen. Uit de hand gelopen 
ruzies, scheld- en vechtpartijen (een 
mes was snel getrokken), dronken-
schap, huiselijk geweld, bedrog, 
bijgeloof, kerkverzuim en ontheiliging 
van de zondag, echtelijke ruzies, 
overspel en zelfs prostitutie (of wat 
daar naar riekt), praalzucht en verkwis-
ting, onverantwoord volksvermaak en 
economische delicten, er zijn boeken 
mee gevuld. Vooral op lokaal niveau 
hadden kerkenraden er de handen vol 
aan. Het is soms aandoenlijk te lezen 
hoeveel geduld werd betracht met een 
zondaar in de gemeente, die toch keer 
op keer dezelfde fout beging. Telkens 
de gesprekken met een predikant of 
ouderling, telkens het onder tranen 
berouw tonen en om vergeving vragen, 
maar even zo vaak ging het daarna toch 

weer mis… En dan hebben we het al-
leen nog maar over de uitwassen die de 
kerkelijke notulen haalden. Naarmate 
de gereformeerde kerken groeiden, 
groeide ook een geestelijke lauwheid. 

De-katholiseren
Maar op regionaal niveau was de 
kerkelijke aandacht (vanuit de clas-
ses) vooral gericht op het doorvoeren 
van de reformatie op het platteland, 
zoals het daarvoor geschikt maken van 
kerkgebouwen (het daaruit verwijderen 
van altaren), kerken voorzien van pre-
dikanten en kerkenraden, rooms-katho-
lieke schoolmeesters vervangen door 
gereformeerde leerkrachten en andere 
activiteiten om de samenleving te de-
katholiseren. Daarbij hebben de oor-
logshandelingen vertragend gewerkt. 
De opkomende interne conflicten met 
de remonstranten vergden veel energie. 
Die kerkstrijd is wellicht de oorzaak dat 
in de Nederlanden, later dan in andere 
landen, een meer geregelde aandacht 
kwam voor de praktische vroomheid 

Reformatie en dan? 
Luther en andere Europese reformatoren hebben 
rusteloos geijverd om de kerk weer terug te brengen 
onder het gezag van Gods Woord. Niet wat kerkelijke 
concilies en de paus bepalen, moet als waarheid 
worden aanvaard, maar wat de Bijbel leert. In de 
Reformatie ging het niet alleen om een theologische 
correctie. De reformatoren hadden een hervorming 
van de hele kerk op het oog. Zij bouwden aan een 
kerk die weer stond op het geloofsfundament van de 
apostelen. En zij zochten weer aansluiting bij de oude 
kerk uit het vroege christendom. 
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van het volk. Geen ‘sleurchristendom’ 
meer zoals die in de Middeleeuwen 
was ontstaan. 

Deze vroomheidsbeweging noemen we 
tegenwoordig de ‘Nadere Reformatie’. 
‘Nader’ heeft hier meer de beteke-
nis van ‘verder’. In het begin van de 

zeventiende eeuw begonnen vooral in 
Zeeland enkele predikanten de aan-
dacht te vestigen op het belang van een 
vrome levenswandel. Christen moest je 
niet (meer) alleen op zondag zijn, maar 
ook doordeweeks in het persoonlijke en 
in het publieke leven. Deze beweging 
beoogde geen correctie aan te moeten 

brengen op de Reformatie. Nee, zij 
bedoelde juist de consequentie daar-
van te zijn. Dat streven op zichzelf was 
legitiem en heeft zeker z’n vruchten 
voortgebracht. Maar uiteindelijk bleek 
deze inzet niet zonder risico. Want een 
accent kan zo gemakkelijk uitgroeien 
tot een eenzijdigheid. Aan dat gevaar 
ontkwam de Nadere Reformatie ook 
niet. Want werd aanvankelijk de weder-
geboorte benadrukt, langzamerhand 
werd de aandacht gericht op de we-
dergeboren mens. Steeds sterker werd 
aandacht gevraagd voor de individuele 
beleving en bevinding van het geloof. In 
de Heidelbergse Catechismus heet ‘een 
waar geloof’ nog: een stellig weten en 
vast vertrouwen. Kennis en vertrouwen, 
hoofd en hart, zijn hierin samenge-
voegd. Maar na de Reformatie lijken 
beide begrippen uit elkaar te drijven. 
Mogelijk was deze ontwikkeling een re-
actie op een andere eenzijdigheid. Bin-
nen de kerk was de levende geloofbe-
lijdenis hoe langer hoe meer vergroeid 
tot een gereformeerde orthodoxie, 
een verwetenschappelijking van het 
geloof, ook wel scholastiek genoemd. 
De twee-eenheid uit de Reformatie 
‘rechtvaardiging en heiliging’ waren van 
elkaar losgekoppeld en uitgegroeid tot 
‘wetenschap’ en ‘vroomheid’. En daar-
mee dreigde Gods verkiezende liefde 
en genade in Christus voor schuldige 
mensen, weer iets te worden wat de 
gelovige in zichzelf moest zoeken. 

Huib Noordzij is auteur van o.a. Hand-
boek van de Reformatie en woont in 
Barneveld

Agenda
Lezingen Herman J. Selderhuis: Eibergen (4-10),  

in Ermelo (23-11). 
Ankerlezingen: Gouda (9-10), Voorthuizen (12-10)  

Zie www.ankerlezingen.nl. 
Reformatieavond Nieuwleusen m.m.v. Peter Bergwerff. (5-10)
6 en 7 oktober Symposium over ‘Vergeten Reformaties’ in het Museum 

Catharijneconvent. 
7 oktober Drie Luthercantates van Telemann. Concert Vocaal Ensemble 

Rijssen, Dorpskerk Holten.
10 oktober Paul Abels, Oude Kerk Naaldwijk: De reformatie in Delft en 

Delfland. 
13 oktober Kandelaarkerk Assen: berijmingen van Petrus Datheen en Marnix 

van St. Aldegonde. Spreker Ds. Van de Peppel, organist Dick Sanderman. 
28 oktober Reformatieherdenking in Hasselt, Grote Kerk. 
Concert Symfonieorkest Sjosjanim:500 jaar reformatie. Barendrecht (28-10), 

Kampen (4-11), Ede (18-11).
Concert door het Groot Reformatiekoor in Amersfoort (28-10), in de Doelen 

te Rotterdam (11-11).
28 oktober Uitvoering Luther. Het verhaal komt opnieuw tot leven in 

de Maria Magdalenakerk te Goes: het levensverhaal van Luther met 
daarbij de ondersteuning van muziekstukken en meditaties door dr. M. 
Klaassen. 

31 oktober 2017 Debatavond in de Rode Hoed te Amsterdam Het paradijs 
op aarde met een festival waarin alle mythes rond de Reformatie worden 
ontzenuwd, i.s.m. de EO. 

31 oktober ‘500 jaar Hervormings’-concert Bovenkerk te Kampen.
31 oktober Hervormingsavond Pekela 

Kijk ook op: refo500.nl
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verBeeldIng verwoord | Ludie Gootjes

Levensboom

“Boom des levens” gebrandschilderde ramen, Chapelle du Rosaire in Vence 1949
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De schilder Matisse is enorm geboeid door de kracht 
van kleuren. Kleur doet wat met je. Sommige 

kleuren maken je rustig, andere kleuren roepen juist 
spanning op. Matisse schildert zijn kleuren vaak binnen 
een tekening van zwarte lijnen. Die lijnen zijn meestal 
rond en golvend waardoor er beweging ontstaat. Je oog 
volgt deze lijnen gemakkelijk. Matisse schildert soms 
met een enkele lijn een hele voorstelling. Dat kun je zien 
in een prachtig klein kerkje in Vence (Frankrijk). 
Matisse ontwierp het hele interieur: de 
gebrandschilderde ramen, het podium met de crucifix 
op de tafel en op de muren Maria met het kind en een 
kruisweg. Alles heel eenvoudig en toch zo mooi.

Het idee om dit kleine kerkje te ontwerpen kwam 
nadat Matisse ernstig ziek was geweest. Tijdens de 
herstelperiode werd hij verzorgd door een Dominicaner 
zuster Marie-Ange. Uit dankbaarheid voor zijn herstel 
schonk Matisse hen deze kapel. Nog niet eerder had 
Matisse werk gemaakt voor een kerk. Terwijl hij er mee 
bezig was genoot hij steeds meer van deze religieuze 
plek waar hij God leerde kennen. Als je in Zuid Frankrijk 
bent is het de moeite waard dit kerkje te bezoeken. 

Na zijn ziekte kon Matisse niet goed meer schilderen. 
Zijn gezondheid was kwetsbaar geworden. Maar hij 
kon niet stoppen met werken. Daarom ging hij vormen 
knippen uit gekleurd papier. Zo ontstonden nog veel 
beroemde werken waarbij je een enorme levenskracht 
ervaart. Net zo als in zijn gebrandschilderde ramen van 
de levensboom in het kerkje in Vence zie je daarbij hoe 
Matisse in eenvoudig materiaal grote dingen laat zien 
met een frisse schoonheid en levensenergie.

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

Matisse: “Ik heb de kapel 
vormgegeven vanuit mijn 
gevoel me vanuit de diepte te 
willen uitdrukken. Ik werk in 
een toestand die lijkt op een 
gebed. Ik heb ruwe materialen 
in een kostbaar evenwicht 
gebracht. Je kunt in deze kapel 
geen rood gebruiken….. en 
toch bestaat dat rood. Het 
bestaat door het contrast van 
de kleuren die er al zijn. Het 
bestaat in de geest van diegene 
die het bekijkt en ervaart.”  
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“Is de Here Jezus ook voor de 
hommels gestorven?” vraagt de 

dominee aan de kinderen voorafgaand 
aan de preek. Zijn vraag kwam niet uit 
de lucht vallen. Want in de tuin van de 
dominee waren veel hommels - zeg 
maar- wél uit de lucht gevallen. Dood. 
Door omstandigheden.

 Voor zover ik kon horen hebben de 
kinderen geen antwoord hoeven geven 
op zijn vraag. En in de preek is de vraag 
ook niet met ja of nee beantwoord. Dat 
is denk ik begrijpelijk, want het antwoord 
zou wat mij betreft ja én nee zijn.

Het lijkt me niet dat de hommels van de 
dominee ten hemel zijn opgenomen. 
Nee dus. En ook ja! Want de Heer Jezus 
Christus is niet gestorven aan het kruis 
om alleen de mensen het leven te geven. 
In Kolossenzen 1: 20 staat dat God door 
Christus alles in hemel en op aarde met 
zich verzoent. 

Is er hoop voor hommels?
Hebben de dieren en planten dan gezon-
digd? Dat niet. Maar de schepping is zo 
met heel de mensheid verbonden dat 
mét de zondeval ook de natuur de 
gevolgen ervan ondervindt. 

Adam merkt het op zijn volkstuin dat er 
veel is veranderd. Dorens en distels nu. 
En de bijensterfte is toen al begonnen. 
(Ik weet het: bijen en hommels zijn niet 
hetzelfde.) 

Was er dan eerst geen dood in het 
paradijs? Mensen denken er verschil-
lend over. Voor de discussie, zie het 
recente boek van dr. Gijsbert van den 
Brink ‘En de aarde bracht voort’.

Maar als in Kolossenzen 1 staat dat 

Christus is gekomen om alles in hemel 
en op aarde met zich te verzoenen, dan 
kan dit verzoenen niet los staan van de 
schuld die wij mensen veroorzaakt 
hebben. God houdt niet alleen van de 
mensen. God houdt van heel zijn 
schepping. En heel de schepping kijkt 
uit naar de ultieme verlossing. 

Romeinen 8: 21 ‘ook de schepping zelf 
zal worden bevrijd uit de slavernij van de 
vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid 
en luister die Gods kinderen geschonken 
wordt’.
 
Is de Heer Jezus ook voor de hommels 
gestorven?
Ja dus. 

Ds. J. Holtland is predikant te 
Veenendaal-Oost

… en (God heeft) door Hem 
en voor Hem alles met zich 
willen verzoenen, alles op 
aarde en alles in de hemel, 
door vrede te brengen met 
zijn bloed aan het kruis. 
(Kol. 1: 20)

al wat adeMt | Jacko Holtland 
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God houdt van heel 
zijn schepping



Tonnis Groenveld, Charlotte Scholtens-de Vries, Toos Slot-van der Woerd en Riet-Steenbergen-Busstra.

Geroepen tot barmhartigheid
We zijn tot barmhartigheid geroepen, maar wie is mijn naaste? De vraag wordt 
gesteld waarom we binnen de kerk zoveel aandacht geven aan onderwijs, 
evangelisatie, gemeenteopbouw en waarom we de dienst van barmhartigheid 
veelal aan de diaconie overlaten. Volgens de auteur moeten we te werk gaan zoals 
de Samaritaan. Hij draagt mogelijkheden aan op allerlei gebied: fysiek, medisch, 
financieel, emotioneel. Dit kan ons de ogen openen en doen nadenken of bij 
ons de hulpverlening niet vaak eenzijdig is. Zouden we niet méér kunnen doen? 
Barmhartig zijn omdat Jezus voor ons barmhartig is?

Geroepen tot barmhartigheid niet 
direct een pakkende titel; het klinkt 

nogal ernstig en zwaar. Al lezend komen 
er verschillende ideeën en theorieën 
voorbij, nogal uitgebreid met veel herha-
lingen. Als leidraad wordt de gelijkenis 
van de barmhartige Samaritaan ge-
bruikt. Het boek omvat 2 delen: Bijbelse 
principes en Praktijk. Tenslotte vind je 
uitgebreide verwijzingen naar andere 
boeken.

Je kunt je afvragen wat we vandaag de 
dag aan barmhartigheid doen. Geven we 
hulp aan onze naaste en zo ja, hoe doen 
we dat dan? In deze tijd zou je denken 
dat de voorzieningen van overheidswege 
toereikend zijn en dat we als kerken hier 
weinig werk aan zouden hebben. Inte-
gendeel, er is juist veel barmhartigheid 
nodig! We kennen allemaal de gelijkenis 
van de barmhartige Samaritaan. Het 
verhaal gaat steeds meer voor je leven 
bij het lezen van dit boek. 

Vervolgens komt aan de orde dat we 
wel soberder zouden kunnen leven, en 
zo meer overhouden voor een ander. 
Alles wat we hebben is niet van ons 
maar van God. Dat is uiteraard een goed 

uitgangspunt. Onderschei-
den we ons ook hierin van 
de wereld? Leven we mee 
met anderen? Verdiepen 
we ons in de nood van de 
ander?

Vanaf hoofdstuk 6 gaat het 
meer over het hier en nu. 
Hoe ver moet je gaan en 
wat kan wel of niet. Hoe 
beoordeel je hulpvragen? 
Hoe komt het dat iemand 
hulp nodig heeft? Ik vind 
het hier opvallen dat het 
vragen zijn van alle tijden en plaatsen. 
Het is lastig de balans te vinden tussen 
woord en daad. Aangeraden wordt prio-
riteiten te stellen. Er is zoveel hulp nodig 
in de wereld. Kijk eerst binnen je familie, 
dan binnen de kerk, dan daarbuiten tot 
in andere landen toe. 

Help met woord en daad. Mooi is de 
vergelijking van woorden en daden met 
de twee vleugels van een vliegtuig, beide 
zijn nodig.

In het tweede deel 
volgt dan hoe je aan 
de slag kunt gaan. Je 
moet dit vooral willen, 
elkaar motiveren. 
Iedereen kan iets voor 
een ander doen. Ook 
het hulp ontvangen 
komt aan de orde, 
(daar wordt helaas niet 
zoveel over gezegd) 
maar dat zal ook voor 
velen moeilijk zijn. Je 
moet je steeds de vra-
gen stellen: Welke be-

hoeften zijn er? Wat wordt er al gedaan? 
Hoe kom je in contact? Het gaat in dit 
boek vooral om georganiseerde vormen 
van barmhartigheid en niet over dingen 
die spontaan opkomen. Kortom, het 
lezen waard, al is het wel erg uitgebreid.
(TSW) 

Tim Keller, Geroepen tot barmhartigheid, Van Wijnen, 
Franeker, eerste 1989, nieuw 2017, 
ISBN 978 90 5194 522 5 NUR 707, 304 pag. € 19,95
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Vergeving Terug naar genade

Drs. H. de Jong 

De kern van het 

Vergeving

christelijk geloof

D
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Lange tijd is de schijn opgehouden dat de kerk met haar 

evangelie eigenlijk hetzelfde bedoelt als alle goedwillen-

de mensen. Geloven wilde zeggen dat God van je hield 

en dat je er als mens mocht zijn. Maar niemand bekeer-

de zich op die boodschap en de kerken liepen leeg.

De schrijver laat in dit boek zien dat een terugkeer naar 

de kern van het christelijk geloof dringend geboden 

is. Die kern bestaat uit het feit dat God de mens om 

 Christus’ wil zijn zonden vergeeft. En zonde is, voorbij 

alle oppervlakkigheden die je daarover kunt horen, dat 

de mensen God op het hart trappen. Aan dit kernbegrip, 

de vergeving van de zonden, is deze bundel gewijd.

Van drs. H. de Jong verscheen eerder Geloven bij nacht en 

ontij – De profetie van Habakuk. Bij zijn 50-jarig jubileum 

als predikant is een aan zijn werk gewijde bundel met 

theologische opstellen verschenen onder de titel Verras-

send vertrouwd – Een halve eeuw verkondiging en theologie 

van Henk de Jong.

9 789051 943801

isbn 9789051943801 | nur 707

De Jong Omslag.indd   1-3 donderdag 22 maart 2012  wk 12   11:49
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Boeken

Drs. H. de Jong, Vergeving. De kern van het christelijk 
geloof, Van Wijnen, Franeker, 2012, 
ISBN 978 90 5194 380 1, 112 pag. € 12,50

De Amerikaan Philip 
Yancey, journalist van 

Christianity Today vraagt 
zich af waarom de kerk zulke 
negatieve gevoelens oproept. 
Het aanzien van de kerk is 
gedaald; de belangstelling 
voor spiritualiteit gegroeid. 
De wereld dorst naar ge-
nade. Hoe komt het dat zo 
weinig mensen het goede 
nieuws willen horen, waarom 
komt het niet over als goed 
nieuws?

De auteur neemt je mee kriskras de wereld over om heel veel 
mensen te ontmoeten. 
Mensen die, net als hijzelf, zijn afgeknapt op de kerk; die 
stukgelopen zijn op hypocrisie en leerstukken als drie-een-
heid, erfzonde, verzoening en hel. De kerk geeft daar, volgens 
Yancey, ook wel aanleiding voor: de wereld ziet het als er lief-
deloos met elkaar en anderen wordt omgegaan. Ook laat hij 
je mensen ontmoeten die door woord en daad wél de ander 
lief hebben, vergeven, bidden, toegewijd zijn, niet oordelen. 
Mensen die laten zien wat Gods genade teweeg kan bren-
gen, die zich presenteren als pelgrim, actief in deze wereld 
meedoen, de afkeer weten te doorbreken. Die als pioniers 
van Gods komende Koninkrijk een leven vol genade leiden en 
laten zien dat geloof er toe doet voor de samenleving. Yancey 
schrijft over cultuur, het sociale vraagstuk, geloof, politici, 
kerk en God. Allemaal aan de hand van ontmoetingen. Mooie 
verhalen, hoewel typisch Amerikaans. Maar na 50 pagina’s 
leek mij de boodschap wel helder, na 100 over de top en na 
200 eindeloos vermoeiend. (RSB)

In het woord vooraf zegt ds. de Jong (nederlands gerefor-
meerd emeritus-predikant) dat de kern van het evangelie 

vaak verzwegen wordt. Maar er is hoop: “De tijd lijkt aan-
staande dat we ophouden de boodschap van het evangelie 
zo te verwoorden dat we er de goedkeuring van de samen-
leving mee zoeken te verkrijgen”. Alsof christenen hetzelfde 
bedoelen als alle goedwillende mensen. “Het wordt nu 
tijd dat we terugkeren naar de kern van ons geloof die 
bestaat uit het feit dat God ons om Christus’ wil de zonden 
vergeeft”. Een stevig statement, dat hij in het boek uitwerkt. 
Daarin behandelt hij drie bijbelgedeelten: Exodus 32-34: 
de zonde met het gouden kalf en hoe God zich daarna aan 
Mozes openbaart; Jeremia 31 over het nieuwe verbond; en 
Romeinen 3: 25-26: Jezus is het middel tot verzoening voor 
wie gelooft. Zo laat God zijn rechtvaardiging zien; “want in 
zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in 

het verleden gedaan zijn”.
Een boek van De Jong 
staat altijd garant voor 
degelijke bijbelstudie, 
die je aan het nadenken 
zet. Om één voorbeeld te 
noemen: in Exodus 32-34 
lezen we hoe Mozes het 
opneemt voor het volk 
Israël als God het van de 
kaart wil vegen. Tot vier 
keer toe vraag hij om ver-
geving voor het volk. Maar 
nergens wordt met zoveel 
woorden gezegd dat God 
die zonde ook werkelijk 

vergeeft. Sluit dat niet aan bij Romeinen 3, dat God (voor-
lopig) voorbijgaat aan die zonden, maar dat ze in Christus 
voldaan zijn? Een verrijkend boek.(TG)

Philip Yancey, Terug naar genade. Leef het evangelie in 
een wereld die ernaar snakt, Van Wijnen, Franeker. 2014, 
ISBN 978 90 5194 494 5, 246 pag. € 19,95
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Max Lucado, Een wereld van genade, Kok/Voorhoeve, 
2013, ISBN 9789029721752, 224 pag. € 10,= 

Leven uit genade, Den Hertog, 2007, 
ISBN 9789033818455, 398 pag. € 10,=

Wat genade met je doet, Kok/Voorhoeve, 2012, 
ISBN 9789029720373, (E-book)

Is een feel-good-book over het thema genade mogelijk? 
Het boek van Max Lucado Een wereld van genade lijkt 

er veel op. Het is een prachtig vormgegeven boek dat 
je op de salontafel neerlegt om af en toe in te bladeren. 
Om te lezen een mooie quote of bijbeltekst of een van de 
waargebeurde verhalen die je ontroeren of bemoedigen. Is 
dit alles wat je over dit boek kunt zeggen? Misschien wel. 
Maar er zit wel degelijk een opbouw in dit boek waarbij de 
vragen: Wat is genade, wat betekent dit voor jou en hoe 
werkt dit uit in jouw leven, aan de orde komen. Zo kan 
het boek in diverse fasen van je leven je meer of minder 
aanspreken. In de week dat ik dit boek ter hand nam had 
ik zondags een preek over zondag 32 gehoord en het 
hoofdstuk ‘Gevormd door genade’ sloot hier mooi op 
aan. Een ander boekje van deze auteur is het dagboekje 
Leven uit genade. Een handzaam bijbels dagboekje waarbij 
een Bijbeltekst en een korte overdenking gebruikt kunnen 
worden voor de stille tijd in een periode dat het lastig is 
om rust te vinden om de Bijbel diepgaand te bestuderen. 
In Wat Genade met je doet geeft Max Lucado zijn visie over 
de plaats van genade in het christendom. Hij stelt dat 
dát het hart vormt van het christelijk geloof. Hij is ervan 
overtuigd dat Gods genade een verandering in je leven 
uitwerkt. In feite zie je deze lijn ook terug in Een wereld 
van genade. Voor alle boeken geldt dat ze vlot geschreven 
zijn, licht verteerbaar en voor persoonlijk gebruik.(CSV)

3 x genade

Een boek waar dit symbool bij staat is geschikt 
voor gespreksgroep, bijbelstudiekring etc.

Een boek waar dit symbool bij staat is geschikt 
voor persoonlijke studie
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In zIcht | Frits Tromp 
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Kloosterleven
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Het leven met God 
hangt niet af van jouw 
emotie op dat moment

Begin juni ben ik tien dagen in een klooster geweest. Anderhalve week draaide 
ik mee met de broeders van abdij van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart 
van Westmalle (Vlaanderen). Hoewel ze wisten dat ik een calvinist van boven 
de rivieren ben, mocht ik een kijkje in hun keuken nemen. En die blik in deze 
katholieke keuken heeft een prachtige kijk op de wereld gegeven.

De broeders namen mij voor deze 
relatief korte periode met open 

armen op in hun gemeenschap. Ze 
overtroffen elkaar in nederigheid, door 
elke dag vriendelijk te zijn. Mijn verblijf 
was niet in het gastenverblijf, waar 

je altijd een kamer kunt reserveren 
voor bijvoorbeeld een retraite. Nee, 
ik had een eigen kloostercel tot mijn 
beschikking en ik zat schouder aan 
schouder tussen de mannen in de 
koorbanken. De abdij in Westmalle 
(tussen Antwerpen en de Nederlandse 
grens) behoort tot de Orde van de 
Cisterciënzers of de trappisten. Dat 
wil zoveel zeggen dat de broeders 
zich strikt willen houden aan de 
regel van Benedictus van Nursia, uit 
de zesde eeuw. Concreet betekent 
dat bidden en werken, vooral veel 
bidden. De cisterciënzers vormen een 
contemplatief, een beschouwende 
orde.

Ik volgde anderhalve week een 
gestructureerd dagprogramma: ‘s 
ochtends om 4.00 uur de eerste 
dienst (de nachtwake), veel tijd voor 
lezen en bidden, arbeid verrichten, 
‘s avonds om 20.00 uur naar bed – 
activiteiten die werden afgewisseld 
met gebedsdiensten. Mijn arbeid 
bestond uit het wieden van een tuinpad 
en een pad rondom de vijver in de 
kloostertuin.
Voor het hele programma geldt de 
afgemeten tijd: je hebt zoveel tijd voor 
de verschillende onderdelen. Heb je 
bijvoorbeeld je arbeid niet af gekregen, 
dan is er later vandaag of anders 
morgen wel weer tijd om verder te 
gaan. Je hebt geen radio of muziek om 
je heen, waardoor je weinig afleiding 
hebt. Dát is best wennen, maar het 
zorgt dat je bewust bezig bent met 
wat je nú doet. Alle afleiding door ruis 
neemt daardoor af tot een minimum.

Die ruis had ik in mijn klooster-
tiendaagse nauwelijks. Het leven in een 
godshuis als dit, relativeert je eigen 
leven. Enerzijds omdat je in ‘de wereld’ 
prima gemist kunt worden: al het 
werk gaat wel door als jij afwezig bent. 

Anderzijds wees je ervan bewust dat 
je instapt in een eeuwenoude traditie, 
van gelovige mannen en vrouwen die 
al heel lang zo leven en zich voegen 
in voorgeschreven gebedstijden en 
voorgelezen Schriftlezingen en Psalm-
gezang. Het leven met God hangt 
daardoor niet af van jouw emotie op 
dat moment.

Dat is misschien wel de mooiste en 
belangrijkste les die ik heb geleerd 
bij deze broeders (in de dubbele 
betekenis van zowel klooster-
bewoners als broeders in Christus): 
als vreemdelingen en bijwoners op 
deze aarde hangt geloven niet af van 
onszelf. Werkelijk álles is ons gegeven, 
we hoeven enkel aan te schuiven. Om 
zo schouder aan schouder de lof aan 
God te zingen.



In christelijke kring wordt het woord 
genadeslag wel gebruikt voor een 

bekeringsmoment, van oude naar 
nieuwe mens. Onlangs las ik over de 
menselijke neiging meer te willen zijn 
en te hebben dan een ander om zelf in 
het stralende middelpunt te staan. Het 
realiseren dat dit kwaad mijn leven 
bepaalt kan als een klap aankomen 
en ervaren worden. Maar om nu te 
zeggen dat ik hiermee uit mijn lijden 

verlost ben… Het lijden begint nu pas. 
Was ik eerder nogal onbekommerd 
in ‘argeloze onwetendheid’ met 
vergelijken en opscheppen bezig, nu 
bezorgt het mij op zijn minst een 
onaangenaam gevoel. En het blijkt 
ook al geen eenmalige slag of stoot te 
zijn geweest; ik word er dagelijks mee 
geconfronteerd. Het afsterven van 
deze oude mens blijkt geen klap, maar 
een lang en pijnlijk proces. 

Die genadeslag, die krijg ik pas als 
ik mag ingaan in het feest van mijn 
Heer, door zijn genade verlost van 
alle kwaad om als een nieuw mens 
eeuwig met Hem te leven. 

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

Genadeslag
Als je een genadeklap, -slag, -stoot, of in het Frans een coup de grâce, krijgt, dan 
wordt je uit je lijden verlost omdat er geen hoop is op genezing is. Bijvoorbeeld 
in oorlogstijd: het vuren in de hartstreek van een al neergeschoten, maar nog niet 
overleden, persoon geldt als een verlossing uit zijn lijden. En denk eens aan een 
duel, daarbij kan ook een genadeslag worden uitgedeeld. Zo kan een op zichzelf 
wrede handeling het karakter van barmhartigheid hebben. Maar, het is altijd een 
eenmalige actie. 
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Is zending nog wel van deze tijd?
 

Waar het hart vol van is…

Zendeling: roeping, keuze of 
avontuur?
Samen wereldwijd optrekken

Verschijningsdatum volgend nummer omstreeks 25-11-2017



Juich, hemel! Jubel, aarde!
Bergen, breek uit in gejuich!
De HEER heeft zijn volk getroost,
hij heeft zich over de armen ontfermd.

Jesaja 49:13


