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Hebreeën 6. Bij geloof en hoop gaat het om iets wat je niet ziet en 
waarvan je toch zeker bent. Hoop kijkt vooruit naar wat nog komt: de 
terugkomst van Jezus Christus. Dankzij de opstanding van Jezus mag je 
een heerlijke toekomst verwachten. Paulus noemt dit een geheim, maar 
het is aan de gelovigen geopenbaard.
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Het is een vast vertrouwen op de Heer en zijn beloften. God waarschuwt 
ook tegen valse hoop, zoals vertrouwen op rijkdom of op mensen. Paulus 
schrijft in Romeinen 15 dat je troost moet putten uit de Schriften. Je 
moet trouw en volhardend de Bijbel lezen. Zo houd je perspectief op de 
heerlijke toekomst.
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 Interview In het boek Feest van het Koninkrijk behandelt Ronald 

Westerbeek de zes bedes van het Onze Vader. Hoe raakt het bidden om de 
komst van Gods Koninkrijk op aarde ons? Dat Koninkrijk is er en het is er 
nog niet, het is nabij en het laat op zich wachten. Jezus moedigt ons aan 
om onze Vader te vragen of we nu al iets mogen zien en proeven van dat 
Koninkrijk!
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 En zó voort De kerk draagt een blijde en hoopvolle boodschap uit. Maar 

toch heeft de mens die zich verlost weet door Christus nog te strijden 
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het onderwijs uit de Schrift te bewaren. Dwaalleraars stonden vaak binnen 
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Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt 

in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die 

sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft
Romeinen 8 : 11
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Hoop

E en mooi begin van een nieuw jaar, het eerste nummer van 2019, een blad vol 
hoop: Uw koninkrijk kome… 

Zo’n week voordat ik de kopij in moet leveren, lees en denk ik alvast een beetje over 
het thema. En nu speelde voortdurend dit zinnetje door mijn hoofd: “En nu, wat 
verwacht ik Here, mijn hoop die is op U”. Ik kon niet eens bedenken waar, in de 
Bijbel dit zinnetje zou staan. Dat hebt u misschien ook wel eens, dat een bepaalde 
zin of regel steeds in je gedachten komt en dat je niet kunt bedenken waar het 
weg komt. Ik heb het opgezocht en deze zin komt uit Psalm 39. Een psalm over de 
nietigheid en vergankelijkheid van de mens, maar hij vestigt zijn vertrouwen op de 
blijvende, werkelijke en betrouwbare God.

Het geeft wel heel mooi weer dat bijbels gezien, ónze hoop onlosmakelijk 
verbonden is met God. In het OudeTestament lezen we vooral het werkwoord 
‘hopen’, het volk Israël hoopt op de verlossing, de hulp en bijstand van Jahwé, vaak 
ondanks hun eigen ongehoorzaamheid. Maar in het Nieuwe Testament zien we 
een verschuiving naar het zelfstandig naamwoord ‘hoop’. Die verschuiving hangt 
samen met de komst en het werk van Christus Jezus. Hij is de verwerkelijking van 
de hoop van allen die leefden in de verwachting van de komst van de Messias. Wij 
mogen, als gevolg van Zijn verlossend werk, met Paulus, roemen in de hoop op de 
heerlijkheid van God.

Ons hopen is geen vage verwachting meer, maar heeft zijn anker vastliggen 
in de hemel, waar Christus is, als eersteling van een rijke oogst. In tijden van 
verdrukking, tegenslag, moeite en verdriet leven we meer met de hoop op een 
betere toekomst, dan als alles in ons leven op rolletjes loopt. Waar het leven uit 
zichzelf allerlei hoopvolle perspectieven lijkt te bieden, droogt de hoop op God en 
zijn beloften op. ‘Want hoop die gezien wordt is geen hoop…..’ ( Rom.12).

Laten wij, ook in 2019 Anno Domini, in voor- én tegenspoed, leven in de vaste hoop 
en verwachting van de komst van onze Heer, in al Zijn glorie.
Dat geeft ons kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Groot is Gods trouw!

Ik wens u een gezegend en hoopvol jaar toe! 

Katrien Janssens-Salomons, voorzitter Bijbelstudiebond

Onze hoop is 
onlosmakelijk 

verbonden 
met God
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BIjBelstudIe | Linus van 't Foort

In de 17e eeuw was de reis van Nederland naar Java levensgevaarlijk. Onderweg 
stierven veel opvarenden op de grote zeilschepen van de VOC. Maar de aanleg 
van een verversingsstation bracht weer nieuwe hoop om levend het einddoel 
te bereiken. De kaap in bijna het meest zuidelijke puntje van Afrika bleek heel 
geschikt voor moestuinen en boomgaarden. Deze kaappunt kreeg daarom de 
naam Kaap de Goede Hoop. Een mooie naam voor gelovige christenen. Zeker als 
in je 2 Tessalonicenzen 2:16 leest dat God ons ‘goede hoop’ heeft gegeven.

Goede Hoop
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W ie kent niet het symbool van de 
hoop? Het anker. De schepen 

konden in de Tafelbaai voor Kaapstad 
hun ankers uitwerpen en daar een tijdje 
blijven liggen. Herstelwerkzaamheden 
aan het schip konden uitgevoerd 
worden, voedselvoorraden werden 
ververst en iedereen kon op krachten 
komen voor het vervolg van de reis. 
Het symbool van het anker is ont-
leend aan Hebreeën 6:18b-19. “Onze 
toevlucht is het vast te houden aan de 
hoop op wat voor ons in het verschiet 
ligt. Die hoop is als een betrouwbaar en 
zeker anker voor onze ziel, en gaat ons 
voor tot … Jezus…”.
Zo kennen we het kettinkje met het 
kruisje, ankertje en hartje: geloof, hoop 
en liefde (1 Kor. 13:13).

Vertrouwen
De drieslag ‘geloof, hoop en liefde’ 
klinkt me zo vertrouwd in de oren dat 
ik mijn ogen uitwreef toen ik 1 Kor. 
13:13 in de Bijbel in Gewone Taal las. 
Daar staat: geloof, vertrouwen en 
liefde. Hier is ‘hoop’ dus vervangen 
door ‘vertrouwen’. De reden hiervoor 
is dat mensen vandaag in de gewone 
omgangstaal het woord ‘hoop’ bijna 
altijd verbinden met twijfel. De 
bijbelse betekenis van hopen als stellig 
verwachten is uit de Nederlandse taal 
verdwenen. Je kunt absoluut zeker zijn 
van Gods beloften. Want in Christus 

is het altijd “ja” en “amen”. Bij het 
Griekse woord ‘elpis’ gaat om het 
verwachten van iets dat geen enkele 
twijfel toelaat. Daarom zal het woord 
‘vertrouwen’ de lading beter dekken.
Maar hebben we dan niet altijd met 
de Heidelbergse Catechismus geleerd 
dat geloof kennen en vertrouwen is? 
Wat is dan het verschil tussen geloven 
en hopen? Het ligt niet voor de hand 
om te veronderstellen dat het hier om 
twee woorden gaat die bijna hetzelfde 
betekenen. Want waarom zou Paulus 
dan in het slotvers van 1 Korintiërs 13 
anders voor drie woorden gekozen 
hebben? Dan had hij zich krachtiger 
dan met twee woorden kunnen 
uitdrukken: geloof en liefde. Wat voegt 
‘hoop’ hier nu extra aan toe?

Geloven en hopen
Veel gelovigen verwarren geloof met 
hoop. Deze twee woorden overlappen 
elkaar op een aantal belangrijke punten. 
Het gaat om iets wat je niet ziet, en 
waarvan je toch zeker bent. Maar er 
is ook onderscheid: geloof legt het 
accent op de geestelijke werkelijkheid 
van vandaag, en hoop is vooral op de 
toekomst gericht. Geloof voor nu, hoop 
voor later. Je gelooft dat God bestaat en 
dat Hij er ook voor jou is. Hoop kijkt 
vooruit naar wat nog komt: de terug-
komst van Jezus, de opstanding van je 
lichaam en dat je volmaakt en eeuwig 
gelukkig zult zijn. 

Hoop en opstanding
Een christen gelooft dat Jezus is 
opgestaan uit de dood (de onzichtbare 
werkelijkheid nu). En daarom hoopt 
hij op zijn terugkomst (de onzichtbare 
belofte voor de toekomst). Onze hoop 
en Jezus’ opstanding zijn onlosmakelijk 
aan elkaar verbonden. Want als Jezus 
wel aan het kruis voor onze zonden 
de hel was doorgegaan, de vloek 
van God had gedragen, de duivel 
had overwonnen, was gestorven en 
begraven, maar als Hij daarna dood 
in het graf was gebleven, dan zouden 
wij geen enkele hoop op een heerlijke 
toekomst kunnen hebben. 

Petrus jubelt dan ook: “Geprezen zij 
de God en Vader van onze Heer Jezus 
Christus! In zijn grote barmhartigheid 
heeft Hij ons opnieuw geboren laten 
worden door de opstanding van Jezus 
Christus uit de dood, waardoor wij 
leven in hoop” (1 Pet. 1:3). 

Vergeven en vergeten 
In Hebreeën 11:1 zien we nog beter hoe geloof en hoop zich tot elkaar 
verhouden: “Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, 
het overtuigt ons van de waarheid die we niet zien.” Dan krijg je deze 
volgorde: Gods Woord is de basis voor geloof, en geloof op zijn beurt 
is de basis voor hoop. Je kunt daarom als gelovige zeggen dat je hoop 
hebt, omdat je oprecht gelooft. Elke andere hoop is lucht, ijdele hoop, 
wishfull thinking.
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“Het geloof nu is 
een vaste grond van 
de dingen die men 
hoopt, en een bewijs 
van de dingen die 
men niet ziet.” (Hebr. 

11:1 in NBG-vertaling 1951)

Definitie van hoop: 
Hoop is een rustige, 
vertrouwende 
verwachting van 
het goede.
(Derek Prince)



We zijn dus opnieuw geboren in een 
levende hoop. In hoop die ons hart 
sneller laat kloppen van verwachting. 
De focus ligt op de terugkeer van de 
Heer Jezus. We zijn wel gered, maar 
onze redding is ook nog in proces. 
Hoor maar wat Petrus even verderop 
in vers 13 zegt: “Vestig al je hoop op de 
genade die je ontvangen zult wanneer 
Jezus Christus zich openbaart.” 

Hoop is helm
Deze hoop op de toekomst beschermt 
je! De hoop dat je dankzij de 
opstanding van Jezus een heerlijke 
toekomst mag verwachten beschermt 
je denken. Paulus schrijft aan de 
gemeente in Tessalonika: “… laten wij, 
die toebehoren aan de dag, op onze 
hoede zijn, omgord met het harnas 
van geloof en liefde, en getooid met de 
helm van de hoop op redding.” (1 Tess. 
5:8).

Twee dingen in deze tekst zijn de 
moeite waard om aandacht aan te 
geven. Allereerst de vergelijking met 
1 Korintiërs 13:13. Je ziet hier dezelfde 
drieslag: geloof, hoop en liefde, maar 
nu in een andere volgorde. Verder 
wordt ook hier de redding als een 
proces gezien. Gered, ja, maar de 
volkomen redding moet nog komen. 
Je hoop op je volkomen geluk, je hoop 
op een volmaakte toekomst, ligt nog 
voor je. Een helm beschermt je hoofd. 
Dat staat symbool voor bescherming 
van je gedachten. Je gedachten over 
je verlossing door Jezus Christus. Je 
weet je gered! “Draag als helm de 
verlossing”, schrijft Paulus in Efeziërs 
6:17. Dit betekent niet dat je jezelf met 
een helm op kunt redden, maar de 

helm beschermt je hoofd, je leven dat 
God al verlost heeft.

Hoop is mysterie
Paulus noemt de hoop van christenen 
een geheim. In zijn brief aan de 
gemeente in Kolosse schrijft hij dat 
de heiligen hopen op wat in de hemel 
voor hen klaarligt. Maar deze hoop is 
voor de heidenen een geheim (Kol. 1:5). 
God heeft dit fantastische geheim aan 
de gelovigen geopenbaard. Daarom 
is het voor hen geen mysterie meer. 
Natuurlijk weten ze nog niet precies 
wat ze zullen erven. Maar dat het 
paradijselijk mooi zal zijn, is zeker. En 
deze hoop heeft prachtige gevolgen: 
de Kolossenzen hebben hun broers en 
zussen in de kerk lief. Op die manier 
delen ze hun hoop, hun verwachting 
op een heerlijke toekomst met 
medegelovigen.

Onze hoop is Christus
In Kolossenzen 1:27 wordt Christus 
de hoop van de gelovigen genoemd. 
“Christus is in u, Hij is uw hoop op 
goddelijke luister”. Dat is een bijzonder 
toekomstperspectief! Goddelijke 
heerlijkheid. Onvoorstelbaar.
Onze hoop is Christus. Onze hoop is 
God! Zo wordt God zelf genoemd: de 
God van de hoop (Rom.15:13 in NGB 
1953 vertaling). Zo bidden we vol hoop: 
Vader in de hemel, laat uw Koninkrijk 
komen!
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De helm beschermt 
je hoofd, je leven dat 
God al verlost heeft

Samenvatting 
De Bijbelse hoop is een vast vertrouwen op de HEER en zijn beloften. 
God zal in de eindtijd ingrijpen en recht doen. Er kan ook valse hoop 
zijn, zoals hoop op rijkdom, je vertrouwen op mensen of regeringen 
stellen. Paulus zegt dat het beter voor ons is om het niet altijd 
gemakkelijk te hebben in ons leven. Ellende leidt tot volharding en 
volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. Gods 
liefde is in ons hart uitgegoten door de heilige Geest, overvloedig. Paulus 
zegt in Romeinen 15:13: Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof 
geheel en al vervullen met vreugde en vrede.



hoofd hart handen | Jent van Ommen

Hoofd Hart Handen

n	 	Als je je geloof zou moeten om-
schrijven, aan welke definitie geef 
je dan de voorkeur? Vertrouwen dat 
er een God bestaat. Ervan overtuigd 
zijn dat er een God bestaat. Hopen 
dat er een God bestaat. En waarom?

n	 	De grondslag van vreugde en 
vrede in ons leven ligt in de hoop 
die we krijgen van God de heilige 
Geest. Kun je daar voorbeelden van 
noemen? Als de twee v’s ontbreken 
in je leven, wat dan?

n	 	Vergelijk bijbelse hoop met de 
‘aardse’ hoop. Is de laatste te 
vergelijken met valse hoop?

Voor werkvormen: www.steunpuntbijbelstudie.nl

Opdracht
Neem de proef op de som; benoem vier redenen om (niet) te geloven.

Stelling
n	 	Het zijn van de mens is bepaald door wat hij hoopt en hoe hij loopt. (Plato)
n	 	Christen zijn is; het aanvaarden van bittere teleurstellingen maar de oneindige 

hoop niet verliezen. (Martin Luther King)
n	 	In alles wat er gebeurt is God. Maar wij moeten leven alsof God niet bestaat. 

(Dietrich Bonhoeffer)
n	 	God is niet een God van doden, maar van levenden. (Jezus)

n	 	Waarop baseer je je normen en 
waarden als je niet de wet van God 
als basis neemt?

n	 	Kun je stellen dat hopen op een 
nieuwe toekomst een vorm van 
zonde is omdat het te associëren 
is met twijfel? Is ‘vertrouwen’ 
een betere omschrijving? Zie ook 
Heidelbergse Catechismus en 
Hebreeën 1: 1

n	 	Zijn er eisen waar je geloof aan zou 
moeten voldoen? Of is ‘gewoon’ 
geloven voldoende? Zie ook 
Jacobus 2: 19

n	 	Gebruik jij je geloof om aan de 
werkelijkheid van het leven te 
ontsnappen?

n	 	Geloof en hoop. Zie je overeenkom-
sten c.q. verschillen? Kijk dan vooral 
naar je persoonlijke omstandig-
heden.

n	 	Kun je stellen dat jouw hoop en 
geloof iets in werking kunnen 
stellen; een transformerende kracht 
bezitten? Zie ook Matt. 14: 22-33,  
17: 20, 21, Luc. 8: 40-56. En dat 
religie/geloof dus van grote waarde 
is voor onze samenleving?
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uItwerkIng | Linus van 't Foort

Christelijke Hoop
God, die ons hoop geeft, vervul mij

in het geloof geheel en al met vreugde 
en vrede, zodat mijn hoop overvloedig 
zal zijn door de kracht van de Heilige 

Geest. (1)
 

Ik heb tot U mijn toevlucht genomen, 
zodat ik een krachtige aansporing heb 
om de hoop te grijpen die voor mij ligt. 
Haar heb ik als een anker van mijn ziel, 

dat veilig en vast is. (2)

Want het geloof is de vaste grond
van de dingen die ik hoop. (3)

Hiervan ben ik ten volle overtuigd, 
dat U, die in mij een goed werk bent 

begonnen, dit ten einde toe zult 
voortzetten, tot de dag van Christus 

Jezus. (4)

Want Uw barmhartigheden houden niet 
op; Elke morgen zijn zij nieuw, groot is 

Uw trouw! Mijn ziel zegt: mijn deel is de 
HERE, Daarom zal ik op U hopen. (5)

Amen!

Uit: Derek Prince Ministry’s (DPM) - 
proclamatiekaarten

1. Rom. 15:13 (NBV)*
2. Zie Heb. 6:18-19 (NBG)
3. Heb. 11:1a (HSV)*
4. Fil. 1:6 (NBG)*
5. Klaagl. 3:22b-24 (NBG)
* tekst gepersonaliseerd
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D e oude Griekse filosofen 
meenden dat je als mens je eigen 

verwachtingen van de toekomst schept. 
Het maakt niet uit of dat positieve of 
negatieve verwachtingen zijn. Maar je 
kunt er nooit zeker van zijn. Want je 
bent maar een mens. Plato heeft het zo 
onder woorden gebracht: “Het zijn van 
de mens is bepaald door wat hij hoopt 
en hoe hij hoopt.” Zonder hoop kun je 
je diepongelukkig voelen.

Hoop bij de Joden
In het Oude Testament is hoop altijd 
iets goeds waar je naar verlangt. Hoop 
is altijd positief omdat het niet gaat 
over een onzekere toekomst die door 

Hoop doet leven, zegt het spreekwoord. Dat is nogal waar! Maar hebben mensen 
zonder hoop dan geen leven? Zijn zij saai, doods, klagers, depressief of wanhopig? 
En zijn hoopvolle mensen altijd gelukkig? Veel mensen hebben een verkeerd beeld 
van hoop. Ze ervaren dat hun hoop op een betere toekomst steeds weer de bodem 
ingeslagen wordt. Sommigen worden daar zo moedeloos van dat er een punt in hun 
leven komt dat ze zich afvragen of hopen je wel verder helpt. Kun je nog wel op God 
vertrouwen als jouw hoop ijdele hoop blijkt? De ene teleurstelling na de andere laat 
een mens soms erg twijfelen. Deze valse hoop is heel menselijk en heeft een lange 
geschiedenis.

mensen zelf bedacht is. Nee, de Bijbelse 
hoop is een vast vertrouwen op de 
HEER en zijn beloften. Deze hoop is 
gericht op de eindtijd. God zal dan 
ingrijpen, recht doen en redden.
Toch is er binnen het Joodse geloof ook 
sprake van hoop dat op het persoonlijk 
geluk hier en nu gericht is. Je moet zelf 
heel goed je best doen en goed leven 
om eeuwig gelukkig te kunnen worden. 
Denk maar aan de Schriftgeleerden in de 
dagen van Jezus. Maar dit maakt deze 
mensen heel onzeker.

Valse hoop
God waarschuwt in de Bijbel ernstig 
tegen valse hoop. Valse hoop brengt 
mensen ertoe om plannen te maken, 
heel hard te werken en geweldige 
risico’s te nemen voor iets dat 
waarschijnlijk niet zal gebeuren. Zo 
is er de valse hoop op rijkdom. David 
weet dat het vertrouwen op rijkdom de 
ondergang van zijn vijanden betekent 
(Ps. 52:9). Je kunt ook valse hoop op 
mensen koesteren. De Psalmdichters 
vertellen in geuren en kleuren hoe 
teleurgesteld je kunt zijn als je dat doet. 
(Ps. 118:8-9; 146:3-4; Jer. 17:5-6). En je 
kunt valse hoop op regeringen vestigen. 

Zo waarschuwt God Israël om niet op 
het machtige Egypte te vertrouwen 
en te hopen (Jes.31:1 en 3). Hoeveel 
hoop stellen wij vaak niet in machtige 
regeringen van wie we veel veiligheid en 
voorspoed verwachten?
Veel mensen hebben dromen voor de 
toekomst. Mag dat dan niet? Zonder 
hoop is het leven toch niet vol te 
houden? Als we niet meer hopen, wat 
verwachten we dan nog van het leven? 
Ieder mens hoopt toch? 

Een kind wil graag groot worden, een 
jongen en een meisje hopen gelukkig 
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Zal Hij, die zijn eigen 
Zoon niet heeft 
gespaard, maar Hem 
omwille van ons allen 
heeft prijsgegeven, 
ons met Hem niet alles 
schenken? (Rom. 8:32)

Kijk die held, die zijn 
toevlucht niet zocht bij 
God, maar vertrouwde 
op zijn rijkdom – zijn 
toevlucht werd zijn 
ongeluk! (David in Psalm 52:9)



te worden samen met iemand anders, 
een getrouwde vrouw kan een intense 
kinderwens hebben, een jongeman 
hoopt op een goede baan, en noem 
maar op. 

Maar God kan het voor jou wel eens 
goed vinden dat jouw droom, jouw 
verlangen, jouw hoop niet vervuld wordt. 
Er is een bekende gezegde: “De Heer 
vervult niet al onze wensen, maar wel al 
zijn beloften.” Want Hij weet wat goed 
voor ons is. Daar kun je het moeilijk mee 
hebben. Want we zijn het lang niet altijd 
eens met de weg die God met ons gaat. 
Hoe kom je hier uit? Hoe kan je weer 
hopen, verlangen en vertrouwen in 
de toekomst hebben? Dat kan alleen 
wanneer je al je hoop op God stelt. Je 
zult je focus moeten verleggen en meer 
aandacht geven aan het feit dat God er 
is, en dat Hij er voor jou is (Rom.8:32).

Hoop maakt sterk
Paulus vindt het belangrijk om te zeggen 
dat het beter voor ons is om het niet 
altijd gemakkelijk te hebben in ons leven. 
Want wie veel moeite en tegenslagen in 
zijn leven ervaart, moet zich daarop niet 
blindstaren. Maar hij moet eerder leren 
om de voordelen voor hemzelf daarin 
te zien. In zijn brief aan de Romeinen 
schrijft hij: “… we prijzen ons zelfs gelukkig 
onder alle ellende, omdat we weten dat 
ellende tot volharding leidt, volharding 
tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid 
tot hoop. Deze hoop zal niet worden 

beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart 
is uitgegoten door de Heilige Geest, …” 
(Rom. 5:3-5). 
Met deze hoop kom je echt niet 
bedrogen uit. Integendeel, deze hoop 
maakt je sterk genoeg om al de liefde 
van God te kunnen bevatten. De liefde 
van God giet Hij in je uit door de heilige 
Geest.

Hoop kun je trainen
In Romeinen 5:3-5 ontdekken we twee 
aanwijzingen om geloof te kunnen 
trainen. Hij herhaalt deze aanwijzingen 
in hoofdstuk 15:4, waar hij over de 
eenheid van de gelovigen schrijft. In de 
gemeente moet iedereen niet zijn eigen 
belang, maar dat van de ander zoeken. 
En dan schrijft Paulus: 
“Alles wat vroeger is geschreven, is 
geschreven om ons te onderwijzen, opdat 
wij door te volharden en door troost te 
putten uit de Schriften, zouden blijven 
hopen.” 
Je moet dus trouw en volhardend de 
Bijbel lezen. Want Gods Woord is de 
bron van de hoop waar je niet aan hoeft 
te twijfelen. Zo houd je perspectief op 
de heerlijke toekomst die we nu nog niet 
kunnen zien. 

Laat Uw koninkrijk komen
Belangrijk is om steeds oog te hebben 
voor de waarheid dat het Koninkrijk 
van God al gekomen is (‘nu’) en dat 
de volmaaktheid daarvan nog moet 

komen (‘nog niet’). Daarom blijven we 
bidden: Laat uw koninkrijk komen. In dit 
koninkrijk heerst blijdschap en vrede. 

God maakt ons daar vandaag al vol van. 
Met een doel: om overvloedig te zijn in de 
hoop! Je hebt dan genoeg hoop om uit te 
delen aan anderen. Jouw hoop uitdelen, 
anderen bemoedigen als ze het moeilijk 
hebben, kun je door de kracht van de 
heilige Geest. (Rom.15:13)

Ds. E. L. van ’t Foort, missionair predikant 
van Kaapstad
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Bijbelse hoop is niet 
een vaag ongrijpbaar 
luchtkasteel, maar een 
reële, bovennatuurlijke 
bescherming rondom 
ons denken. Negatieve 
gedachten van 
ontmoediging en 
cynisme vluchten weg 
en maken plaats voor 
nieuw perspectief en 
herstel van vreugde.
Derek Prince

“We moeten bittere 
teleurstellingen 
aanvaarden, maar 
de oneindige hoop 
nooit verliezen” 
Martin Luther King

Samenvatting
De Bijbelse hoop is een vast vertrouwen op de HEER en zijn beloften. God 
zal in de eindtijd ingrijpen en recht doen. Er kan ook valse hoop zijn, zoals 
hoop op rijkdom, je vertrouwen op mensen of regeringen stellen. Paulus 
zegt dat het beter voor ons is om het niet altijd gemakkelijk te hebben in 
ons leven. Ellende leidt tot volharding en volharding tot betrouwbaarheid 
en betrouwbaarheid tot hoop. Gods liefde is in ons hart uitgegoten door de 
heilige Geest, overvloedig. Paulus zegt in Romeinen 15:13: Moge God, die 
ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede.



De nacht valt in Jeruzalem,

Pasen is nu écht voorbij.

Jezus leeft, heeft overwonnen, 

wat zíjn Zijn vrienden blij.

Kunnen zij de slaap wel vatten? 

overweldigd als zij zijn,

konden zij maar altijd blijven, 

bij de Opgestane zijn.

Alles gaat nu anders worden,

Jezus is dán hier, dán daar,

gaat zelfs binnenkort vertrekken,

want Zijn werk op aard’ is klaar.

Máár.., Hij stuurt Zijn Geest, de Trooster,

Die verlaat hen nimmermeer,

Ja, Hij komt zelfs ín hen wonen,

leidt en helpt hen, telkens weer!

Lukas 24:36-49 – Johannes 14:26

Aagje Lingen

www.gedichtensite.nl

Paasmaandag



Waarom heb je het boek 
Feest van het Koninkrijk 
geschreven? Voor wie is dit 
boek bedoeld, en met welk 
doel heb je het geschreven?
Feest van het Koninkrijk is voor 
iedereen die méér wil leren over het 
gebed dat Jezus ons leerde bidden, 
het Onze Vader. In zes hoofdstukken 
ga ik dieper in op de zes bedes in dit 
gebed. Wat bedoelde Jezus toen Hij 
ons leerde bidden om de komst van 
Gods Koninkrijk op aarde? Hoe raakt 
dit ons leven? Hoe worden wij erin 

betrokken? Ik heb het geschreven 
als een gemeenteproject, dat je in 
zes weken kunt doen met de héle 
gemeente. Het idee is dat elk thema 
geïntroduceerd wordt met een 
themadienst. In de huiskring ga je er 
vervolgens dieper op in, aan de hand 
van het gespreksmateriaal in het boek. 
En als je er echt alles uit wilt halen, 
dan lees je elke dag een stukje uit het 
hoofdstuk van die week. Overigens zijn 
er ook kerken die hier twaalf weken 
voor nemen, of die er het jaarthema 
van maken. 

Dat heeft als voordeel dat je alle ruimte 
hebt voor extra activiteiten, om het 
geleerde ook meteen in de praktijk te 
brengen als gemeente. 
Met Feest van het Koninkrijk ga 
je dus met de hele gemeente op 
ontdekkingstocht. Jezus zendt ons 
uit om het Koninkrijk van God te 
verkondigen, maar wat betekent dat? 
Wat heeft het te maken met thema’s als 
sociale gerechtigheid, duurzaamheid, 
genezing, bevrijding, vergeving, en 
het verstaan van Gods stem? En wat 
betekent het voor ons gemeente-zijn?

Uw koninkrijk kome

Ronald Westerbeek werkt als theoloog voor de kerkelijke vernieuwingsbeweging New Wine. Hij is getrouwd 
met Nienke directeur van Compassion en samen hebben ze twee dochters. Eerder was Ronald kerkplanter van 
ICF Amersfoort (GKv/CGK) en hoofdredacteur van het opinieblad Koers. Nu is hij directeur van Compassion 
en schreef onder meer Feest van genade (samen met Aad Kamsteeg, 2007) en de gemeentecursus Luisterend 
bidden (New Wine, 2017). Westerbeek is lid van de Anglicaanse kerk in Amersfoort.

IntervIew | Frits Tromp

Ronald Westerbeek werkt als theoloog voor de kerkelijke vernieuwingsbeweging 
New Wine. In 2016 publiceerde hij het boek Feest van het Koninkrijk, een 
verdiepend gemeenteproject rond het Onze Vader. De auteur behandelt in dit 
boek de zes bedes van het gebed, zoals Jezus het Zijn leerlingen heeft geleerd.
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Wat is het Koninkrijk? Jezus 
zegt in Marcus vaak dat het 
Koninkrijk nabij is – hoe 
zit dat met dat 'kome' in de 
bede?
Het Koninkrijk van God is het 
koningschap van God over zijn hele 
schepping. En dat koningschap 
brengt shalom, brengt vrede voor de 
schepping. Dat is heelheid van leven 
tot in eeuwigheid. Kijk om je heen: het 
is duidelijk dat die heelheid nog pijnlijk 
gemist wordt in de wereld, de nieuwe 
aarde laat nog op zich wachten. 
En tóch zegt Jezus inderdaad dat 
het “nabij” is. Sterker nog, soms 
zegt Hij dat het al is aangebroken. 
Het Koninkrijk is er en het is er 
nog niet, het is nabij en het laat op 
zich wachten. Theologen noemen 
dat het “reeds” en “nog niet” van 
het Koninkrijk: het is vervuld maar 
nog niet voleindigd en wij leven 

“in de tussentijd”. Het spannende 
is dat Jezus ons leert bidden dat 
het Koninkrijk in die tussentijd zal 
doorbreken op aarde – 

“laat Uw wil gedaan worden op 
aarde, net als in de hemel” – én 
dat Hij duidelijk maakt hoe wij zelf 
actief betrokken worden in de komst 
van het Koninkrijk, vooral door een 
gemeenschap te zijn die daadwerkelijk 
vanuit een nieuw perspectief leeft.

Waarom is het feest van het 
Koninkrijk? Waarin zit dat 
feestelijke?
Een van de mooiste beelden die de 
Bijbel gebruikt voor het Koninkrijk 
van God, is dat van een uitbundig 
feestmaal. Het Koninkrijk van God 
brengt het leven in al zijn volheid en 
dat is een feest. Het feest dat we nu 
al mogen vieren, is dat we midden in 
de gebrokenheid van ons leven, en 
in een wereld die getekend is door 
onrecht en lijden, zeker mogen weten: 
Gods Koninkrijk komt. Hoe donker 
en uitzichtloos het misschien ook 
lijkt in jouw leven: de ochtend komt. 
De dag breekt aan dat het volle leven 
losbarst, en de hele schepping zal 
dansen in het licht van Gods goedheid. 
Dat geeft moed voor vandaag, en het 
geeft ons het lef om nu al ánders te 
leven. Om tekenen op te richten van 
hoop, tekenen die vooruitwijzen naar 
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Midden in de 
gebrokenheid van 
ons leven,  zeker 
mogen weten: Gods 
Koninkrijk komt



Gods toekomst. Jezus moedigt ons 
aan om onze Vader te vragen of we 
nu al iets mogen zien en proeven van 
dat Koninkrijk, dat in Hem immers al 
gekomen ís.

Hoe krijgt dat Koninkrijk 
vorm in onze levens van alle 
dag?
Jezus maakt dat heel concreet in het 
Onze Vader. Dat begin meteen al met 
die eerste woorden, “onze Vader”. We 
mogen bidden als geliefde kinderen 
van de Vader – dat is onze nieuwe 
identiteit in Christus. We mogen 
concreet leren leven vanuit die nieuwe 
identiteit. Als “kinderen en erfgenamen 
van God” worden we immers 
betrokken in het werk van de Vader: 
de komst van zijn Koninkrijk. Als we 
bidden: “Laat uw wil gedaan worden op 
aarde”, bidden we allereerst: “Laat uw 
wil gedaan worden in míj, en door mij 
héén.” We stellen ons beschikbaar voor 
Gods werk in de wereld, gewoon in ons 
dagelijkse leven.
Jezus leert ons bijvoorbeeld hoe Hij 
ons uitnodigt om een gemeenschap 

te zijn die opkomt voor recht en 
gerechtigheid in de wereld. Om op 
te komen voor zijn schepping. Om 
te leven als mensen die wéten dat 
ze vergeven zijn en die ook elkáár 
vergeven. Een gemeenschap die in 
alles wat ze doet, zegt: niet de macht 
van het geld of de economie heeft 
het laatste woord, niet het recht van 
de sterkste, niet de wanhoop van een 
zuchtende wereld, maar de Koning die 
vrede brengt op aarde.

Wat is de urgentie van het 
Koninkrijk?
Ik heb het Onze Vader jarenlang 
gebeden zonder te beseffen hoe groots 
en hoe diep dit gebed is. Maar dit zijn 
de woorden die Jezus zijn leerlingen 
leerde bidden, toen ze vroegen: 
‘Heer, leer ons bidden’. Bede voor 
bede, woord voor woord, is het een 
intens gebed om de komst van het 
Koninkrijk van God op aarde. Het is 
een gebed dat onze wereld op zijn 
kop zet. Of beter gezegd: onze wereld, 
die gedreven wordt door eigenbelang, 
door angst, door verbittering, door 

zonde, wordt door Jezus rechtgezet. 
We kunnen ons in de kerk soms 
blindstaren op interne discussies. 

Maar wanneer we leren leven vanuit 
het perspectief van Gods Koninkrijk en 
steeds beter gaan begrijpen hoe God 
ons daadwerkelijk wil betrekken in de 
komst van dit Koninkrijk, dan richt dit 
onze blik allereerst naar bóven – naar 
de Koning zelf en naar het Vaderhart 
van God. En vervolgens naar buíten – 
naar de wereld om ons heen, de wereld 
die God op het oog heeft. Een wereld 
die hunkert naar heelheid en vervulling 
en niet weet waar ze het zoeken moet.
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We stellen ons 
beschikbaar voor 
Gods werk in de 
wereld, gewoon in 
ons dagelijkse leven

Derek Prince Ministries

DerekPrinceMinistries.nl wil mensen 
helpen groeien door  onderwijs dat mensen 
verbindt aan Gods woord. Voor dagelijkse 
overdenkingen en onder andere mooie 
proclamaties waar je iemand een hart mee 
onder de riem kunt steken. Artikelen over 
persoonlijke groei, relaties of Israël zijn 
een greep uit de vele activiteiten die je kunt 

vinden op deze website. Er worden cursussen 
aangeboden over bijvoorbeeld Het Beloofd 
Land en  Leven in de Eindtijd. 

DPM Nederland is in 1994 opgericht 
als onderdeel van de wereldwijde 
literatuurzending Derek Prince 
Ministries International, die actief is in 
ruim 100 landen en meer dan 60 talen. 
Om mensen persoonlijk toe te rusten en te 
stimuleren het geloof uit te dragen.

wwwenzo



Sommige groepen proberen zoiets 
te voorkomen, door bijvoorbeeld 

de leadzang (de leidende zanger(ers) 
van een nummer) te verdelen over de 
verschillende bandleden. The Band, die 
halverwege de jaren zestig onder meer 
Bob Dylan begeleidde, maakte gebruik 
van drie sterke zangers: de drummer, 
de bassist en de pianist. Maar deze 
Band viel uiteen, omdat de gitarist, die 
de meeste liedjes schreef, vond dat híj 
de eigenlijke leider was.

The Beatles kenden ook twee front-
mannen: John Lennon en Paul 
McCartney. De wrijving tussen de 
twee muzikanten zorgde voor mooie 
liedjes, maar ook voor spanning en 
verwijdering. Ook de 'Nederlandse 
Beatles', Doe Maar, kende twee 
frontmannen: bassist Henny Vrienten 
en toetsenist Ernst Jansz. Met zulke 
sterke frontmannen, wordt ook het 
publiek verdeeld in de aanhangers van 
het betreffende bandlid. Wie aanwezig 
was bij de concerten van Doe Maar 
in de jaren tachtig, hoorde met name 
de meisjes de naam van hun favoriete 
bandlid schreeuwen. De ene groep 
had Jansz als favoriet, de andere groep 

Vrienten. Bij Doe Maar heb ik een 
voorkeur voor Jansz. Zo'n keuze is niet 
gebaseerd op een rationeel oordeel. 
Het gaat om een triviale keuze: je 
kiest in een split second en op basis 
van een oogopslag, een tekst, een 
handomdraai. De keuze voor de een is 
niet per definitie een afwijzing van de 
ander. 

Ondanks mijn voorkeur voor Jansz, 
heeft ook Vrienten wel degelijk 
alle reden om mijn aandacht te 
krijgen. Want de bassist is een groot 
poëzieliefhebber. Hij heeft verschillende 
bloemlezingen samengesteld, over 
onder meer dichtgenootschap De 
Tachtigers, over het treinreizen en 
een bloemlezing uit het werk van de 
Leeuwarder scheepsarts en dichter 
Jan Jacob Slauerhoff. Vrienten is een 
belezen man: wie zijn (latere) werk 
leest en hoort, ziet iets terug van de 
literaire wereld.

Aardige jongens

Met luIde troM(p) | Frits Tromp

Bands met meer dan één frontman of -vrouw hebben het lastig. Want vroeg of 
laat ontstaan er problemen. Wie is de échte leider van de club? Het valt niet mee 
om een goede manier te vinden om hier mee om te gaan. Een rockgroep als The 
Rolling Stones, met sterke persoonlijkheden als gitarist Keith Richards en zanger 
Mick Jagger lijkt een goede onderlinge samenwerking te hebben gevonden.

Toen hij met Frank Boeijen en Henk 
Hofstede de gelegenheidsformatie 
Aardige Jongens vormde in 2008, 
stierf de Vlaamse schrijver Hugo 
Claus. 
Nog vrijwel dezelfde dag schreef 
Vrienten het liedje Zonder Mij, 
gebaseerd op een gesprek tijdens 
de laatste ontmoeting dat Vrienten 
met Claus had. Maar ook in een 
nummer als Alles Is Anders uit 2015 
is een directe verwijzing naar dichter 
Albert Verwey te merken. (Ze willen 
je woning, schuif op naar het graf.) 
Wellicht dat Vrienten deze literaire 
kunst heeft afgekeken van zijn 
Doe Maar-collega Jansz. Die leest 
minstens net zo veel als Vrienten, 
en maakt dankbaar gebruik van 
bijvoorbeeld boektitels als titels van 
zijn eigen teksten (zoals Nooit Meer 
Slapen of Een Ogenblik In De Wind). 
Frontmannen en -vrouwen van 
popbandjes moeten de toegeworpen 
aandacht onderling verdelen. Dat 
gebeurt soms op basis van een 
knipoog, maar het gebeurt ook op 
basis van gelijkwaardige beïnvloeding 
die de bandleden hebben.
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afwijzing van de ander



In zo’n wereld draagt de kerk ook een 
blijde boodschap uit. Er is verlossing 

en hoop op een nieuwe wereld zonder 
ziekte, geweld, ellende en dood. 
Vooral christelijke gemeenten die zich 
focussen op de opstanding en de 
overwinning, lijken tegenwoordig sterk 
te groeien. De zonde is een gepasseerd 
station, we zijn bevrijd en danken, 
aanbidden en feesten. Dat voelt goed 
en trekt, vooral gelovigen uit andere 
kerken. 

Toch heeft de Here Jezus ons leren 
bidden ‘Vergeef ons onze schulden’. 
Ook de mens die zich verlost weet 
door Christus’ lijden, kruisdood en 
opstanding, heeft nog te strijden tegen 
de boze krachten en machten in zijn en 
haar leven. Wij geloven dat de heilige 
Geest de verloste mens opnieuw 
geboren doet worden. Maar in dit 
leven kan ook de wedergeboren mens 
geen dag zonder Gods geest, zonder 

Zijn leiding. Want de volmaaktheid is 
nog niet bereikt. Daar wachten wij nog 
op en kijken we naar uit. De kerk van 
alle eeuwen heeft dit geloof beleden. 
En ook vaak moeten verdedigen 
tegen aanvallen. Dit laatste klinkt 
misschien vreemd in onze moderne 
cultuur. Want waar geen fundamentele 
waarheden meer bestaan, zijn ook geen 
dwaalleraars die weerstaan moeten 
worden.  

Tweeduizend jaar kerkgeschiedenis 
geeft een ander beeld. Dat van een 

strijdende kerk, voor het bewaren van 
het onderwijs uit de Schrift. De oude 
kerk uit de eerste eeuwen wordt vaak 
geprezen om haar eenvoud, snelle 
groei onder heidenvolken, warme en 
liefdevolle gemeenschap en volharding 
bij vervolging tot in de (martel)dood. 
Maar wat heeft deze kerk ook gestre-
den om de waarheid te ontdekken, te 
belijden en te verdedigen. 

Ook in ons land is het evangelie 
gebracht en zijn kerken gesticht. 
Tijdens de Reformatie in de zestiende 
eeuw is opnieuw ontdekt dat een 
mens alleen maar gered wordt uit door 
God geschonken genade, in Christus. 
Zonder dat de mens daar zelf aan 
bijdraagt door z’n goede werken, door 
het kunnen afkopen van schuld, of door 
wat dan ook. 

Dwaalleraars kwamen vaak niet van 
buitenaf, maar stonden binnen de kerk 

Wij leven in een wereld waarin we voortdurend verleid worden om te kopen. 
En dan hebben we het niet alleen over de vracht folders die wekelijks in de bus 
valt, of de vele advertenties in de media. Het gaat vaak terwijl wij dat zelf niet 
eens in de gaten hebben. Verkoopstrategieën spelen in op onze onbewuste 
gevoelens om ons fijner en comfortabeler te voelen. Ze proberen ons daarom 
positief te prikkelen. Het moet goed voelen. 

Vergeef ons 
onze schulden
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In dit leven kan ook de 
wedergeboren mens 
geen dag zonder Gods 
geest, zonder Zijn leiding



op. Ook in de kerk van de Reformatie 
waren er die bijvoorbeeld moeite 
hadden met artikel 16 van de NGB, 
over dat God gevallen mensen in Zijn 
genade verkiest en verlost door Jezus 
Christus, zonder ook maar enigszins 
hun werken in rekening te brengen. 
Of met bepaalde antwoorden uit de 
HC, zoals dat ik geneigd ben God en 
mijn naaste te haten (antw. 5) en dat ik 
nog steeds geneigd ben tot elk kwaad 
(antw. 60) en dat zelfs de allerheiligste 
nog maar een klein begin vertoont van 
de volkomen gehoorzaamheid (antw. 
114). Dat klinkt veel minder positief. 
Van mezelf moet ik het niet hebben. 
Moeten wij ons zelf herkennen in deze 
conclusies van de catechismus? Voor 
velen was dat teveel gevraagd. 

In de negentiende eeuw kwamen 
nieuwe theologische stromingen 
op binnen de Nederlandse kerk. 
Bijvoorbeeld de theologie die ontkende 

dat Christus gekomen is om te betalen 
voor onze zonden, om daarmee aan 
Gods gerechtigheid te voldoen. Nee, 
volgens aanhangers van deze nieuwe 
richting zou Jezus alleen gekomen zijn 
voor de voltooiing van onze vorming en 
opvoeding, met als doel meer op Jezus 
te gaan lijken. Voor een aangeboren 
zondige geaardheid van de mens, 
was geen oog, of wilde men niet meer 
weten.  

Zondag 48 van de HC handelt over de 
tweede bede, ‘Uw koninkrijk kome’. 
Daarmee bidden wij onder meer of 
God ons zo door Zijn Woord en Geest 
wil regeren, dat wij ons steeds meer 
aan Hem onderwerpen. En naast het 
gebed voor het behoud en groei van de 
kerk, bidden wij ook of God het werk 
van satan en alle boze machten wil 
verbreken, “totdat de volmaaktheid van 
uw rijk komt, waarin U alles zult zijn 
in allen”. Wij zijn dankzij Gods genade 

al opgenomen in Zijn koninkrijk, maar 
inwendig verzetten wij ons nog zo 
vaak tegen de normen en waarden van 
dat rijk. Ook daarvan zullen wij eens 
volmaakt verlost zijn. 

Huib Noordzij is auteur van o.a. 
Handboek van de Reformatie en woont in 
Barneveld
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verBeeldIng verwoord | Ida Slump-Schoonhoven

Caravaggio, De bekering van Saulus, olie op doek, 230 x 175 cm, Cerasikapel in de Santa Maria del Popolo, Rome

(bron: wikimedia.org)
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Niet meer hoog te paard…
 

Saulus is diep verontwaardigd. Een zekere Jezus van 
Nazareth was een tijd door het land getrokken met 

de boodschap dat met hem het koninkrijk der hemelen 
was gekomen. Hij was Jeruzalem binnengereden op een 
ezelsveulen en had zich door de menigte laten bejubelen 
als de beloofde Zoon van David, de grote koning. Inmiddels 
was hij geëxecuteerd aan het kruis en daarmee leek het 
afgelopen met hem. Maar toen kwamen zijn volgelingen met 
het verhaal dat hij was opgestaan uit de dood. Eén van hen 
beweerde zelfs dat hij hem zag staan aan de rechterhand 
van God, alsof hij boven alle vorsten verheven zou zijn. 
Met dergelijke leugens werd de machtige God van Israël 
gelasterd. Daar moet een eind aan komen en dat zal hij, 
Saulus, regelen. Daarom is hij nu op weg naar Damascus om 
daar Jezus' volgelingen te arresteren. Maar plotseling is het 
alsof hij door de bliksem getroffen wordt. Er schijnt een zo fel 
licht uit de hemel dat hij niets meer ziet. Des te beter hoort 
hij een stem die ook uit de hemel komt en die hem bij zijn 
naam noemt. Wie is dat?

Dit moment heeft Caravaggio gevangen op een metershoog 
doek. Saulus ligt op de grond, in een baan van helder 
licht dat hem via de manen van het paard beschijnt. Hij is 
machteloos en het zwaard dat hij bij zich heeft is nutteloos. 
Hoewel de gebeurtenis midden op de dag plaatsvindt, is 
de achtergrond donker. Dit markeert de grote overgang in 
Saulus' leven. Vanuit het duister komt hij in het licht en hij 
strekt zijn handen in overgave uit. Want hij hoort Jezus die 
hij dood waande, en ontdekt nu dat Hij werkelijk de koning is 

die door God gezonden was. Hij is overweldigd en beseft dat 
hij niet meer hoog te paard kan zitten. De koning die op een 
lastdier reed neemt hem de teugels uit handen. Voortaan zal 
Saulus Hem gehoorzamen en Zijn naam uitdragen, ook al 
brengt dat lijden met zich mee.

Ida Slump-Schoonhoven

De schilder Michelangelo Merisi (1573-1610) wordt 
genoemd naar zijn geboorteplaats Caravaggio. 
Met zijn schilderstijl – gedurfde voorstellingen en 
een dramatisch gebruik van lichteffecten – heeft 
hij veel invloed gehad. Er is zelfs een 17e-eeuwse 
kunststroming naar hem genoemd: het caravaggisme.
Caravaggio leefde in de tijd van de Contrareformatie. 
De Roomse kerk gebruikte de kunst om de kerkelijke 
leer te propageren en om de zielen van de gelovigen 
te raken. Geschilderde heiligen dienen als voorbeelden 
voor de toeschouwers. Dat geldt ook voor dit schilderij. 
Het is gemaakt in opdracht van kardinaal Tiberio 
Cerasi, voor zijn grafkapel in de kerk van de Augustijner 
monniken, de Santa Maria del Popolo. Wie er naar kijkt, 
ziet Saulus heel dichtbij en kan zich aan hem spiegelen. 
Iedereen dient zich af te vragen of ook in hem of haar 
het vuur van de liefde en de gehoorzaamheid brandt.
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Ik bevind me in goed gezelschap. 
Want de werknemers van de Heer 

uit de gelijkenis zien pas laat dat er 
tussen de tarwe heel veel onkruid 
staat. Dat valt hen nauwelijks te 
verwijten. Want dit onkruid lijkt 
sprekend op de goede tarwe. Het 
onkruid in de gelijkenis is ‘dolik’. Dat 
is rot spul. Want je ziet het verschil 
nauwelijks. Maar het is een giftige 
plant. Dus als het met de tarwe mee 
gemalen zou worden…

In de gelijkenis gaat het anders dan op 
de polderakker. 
De Heer uit de gelijkenis wil juist dat 
het onkruid eruit getrokken wordt. 
Nóg niet. De echte scheiding tussen 
het goede en kwade, moet op één dag 
en dan in één keer goed gebeuren. 
Het moet gebeuren op de dag dat ook 
de gemene zaaier wordt geoordeeld. 
Zodat hij niet opnieuw de boel kan 
bederven. Dat betekent voor het 

Niet alles is wat het lijkt

Koninkrijk van God nú, dat het werk 
van Gods goede Geest, en het werk van 
de boze geesten, nog door elkaar heen 
loopt. Het krijgt gestalte in mensen, 
gedachten, systemen, regeringen en 
preken. Soms lijkt iets goed, en is het 
kwaad. 

Mensen kunnen mooipraten tot in pre-
ken toe. Maar de duivel is een na-aper. 
Nep-tarwe zaait hij. De magiërs van de 
farao konden ook slangen laten krui-
pen. En zegt Paulus, de duivel doet zich 
voor als een engel van het licht (2 Kor. 
11: 13,14). Hij is een wolf in schaaps-
kleren (Matt. 7:15). En Hij lijkt zomaar 
op het Lam (Open. 13:11). Een bekende 
uitspraak is: ‘Als God een kerk plant zet 
de duivel er een kapel naast.’

De kinderen van het koninkrijk moeten 
dus goed uitkijken. Ze kunnen het 
onkruid er niet uit trekken. Het is wel 
zaak het onkruid aan te wijzen. Weet 
waar het staat! Beproef de geesten of 
ze uit God zijn. Nog belangrijker dan 
tijdens mijn vakantiewerk: zie er niet 
één over het hoofd.

Ds. J. Holtland is predikant te 
Veenendaal-Oost

Heer, hebt U soms geen 
goed zaad op uw akker 
gezaaid? Waar komt dat 
onkruid dan vandaan?
(Matt. 13: 24-30; 36-43)

al wat adeMt | Jacko Holtland 

Als polderjongen deed ik vaak vakantiewerk op de akker. Ik bewaar 
er goede herinneringen aan. Met een hak liep ik langs eindeloze 
rijen suikerbieten. Af en toe kwam de boer eens even kijken, en 
controleerde mijn rijen. Balen! Toch weer onkruid over het hoofd 
gezien! ‘Kijk, dit heb je laten zitten en dat…’ Je moet scherp 
blijven om de kleine verschillen in tinten groen te zien, en het 
onkruid te ontdekken.

Lolium temulentum, Dolik

(bron: wikimedia.org)

De oplettende lezer heeft gezien dat 
in WegWijs nov/dec het intro van 
sept/okt was geplaatst. Onze excuses 
hiervoor. Ook was de laatste regel 
niet geplaatst, die moet luiden: Voor 
deze bijdrage (over de Scharlaken-
koordworm) heb ik dankbaar gebruik 
gemaakt van het boek Een handvol 
tarwekorrels 7 + 1 = 8, door Job Borg, 
Veenendaal, 2018.
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Ida Nijman-Stegeman, Frits Tromp en Piet Zeilstra

Garantie voor de 
toekomst
Dit boek gaat over hoop. Maar is hoopvol leven 
tegenwoordig niet een beetje wereldvreemd? Welke 
ellende zien we dagelijks niet voorbij komen. Hoop heeft 
iets onzekers. Met de christelijke hoop is het echter 
fundamenteel anders gesteld. De Bijbel is een hoopvol 
boek. Petrus wijst omhoog. God heeft ons hoop gegeven 
door de opstanding van Jezus Christus.

Wat de christelijke hoop inhoudt 
en waarop ze gebaseerd is 

beschrijft dr. J. Hoek in acht hoofd-
stukken. In de titel van elk hoofdstuk 
staat het woord hoop. Het boek is 
bedoeld om met elkaar in gesprek te 
gaan. Hoofdstuk 1 gaat over hoop als 
zekerheid. Petrus getuigt daarvan. 
Hij wordt wel de apostel van de hoop 
genoemd. God heeft ons opnieuw 
geboren doen worden en er wacht 
ons een erfenis die nooit verwelkt. 
Die erfenis is de volle kennis van en 
de gemeenschap met Vader, Zoon en 
Heilige Geest, maar ook verlossing 
van de zonde, vernieuwing van ons 
lichaam. Die erfenis wordt op de 
jongste dag uitgekeerd. De erfenis 
wordt bewaard voor de erfgenamen, 
maar de erfgenamen ook voor de 
erfenis. Dr. Hoek gebruikt voor hoop 
het beeld van een brug en twee pijlers 
om aan te geven dat we nog onderweg 
zijn als christenen. De eerste pijler 
waarop de brug van de christelijke 
hoop steunt is het volbrachte werk 
van Christus. De andere pijler is de 
wederkomst van Christus. De eerste 

pijler is het nu reeds van het werk dat 
Hij al gedaan heeft, de andere het nog 
niet van het werk dat Hij nog zal doen. 
Soms komt er een zware last op de 
brug van de hoop. 

In het tweede hoofdstuk wordt de 
hoop op Jezus’ komst beschreven. In 
Matteüs 24 worden meerdere signalen 
van die wederkomst genoemd. Hoop 
voorbij de dood is een pittig gedeelte 
uit dit boek. Hoe zien wij de dood? 
Hoek spreekt van een gulzig en gehaast 
consumentisme in deze tijd, omdat de 
dood het einde is en alles uit dit leven 
gehaald moet worden. De kerk zingt in 
1 Korinthe 15 een Paaslied. Jezus’ over-
winning op de dood, al is de dood nog 
altijd een geduchte vijand. Er is hoop 
voor ons lichaam. Ons lichaam wordt 
niet vernietigd, maar verheerlijkt. Niets 
van de oude mens gaat mee de eeuwig-
heid in. Als we nog in leven zijn als 

Jezus komt, hoeven we niet te sterven, 
maar moeten we wel veranderd worden 
(1 Kor.15:51). 

De laatste hoofdstukken gaan over 
herschepping en de hoop op eeuwig 
leven, waarbij met name Openbaring 
21 en 22 aangehaald worden. De mens 
wordt niet uit de schepping verlost, de 
schepping wordt met de mens verlost. 
Hij Die op de troon zit, zei: Zie Ik maak 
alle dingen nieuw!

Het is geen gemakkelijk boek, maar 
heeft veel te bieden. Aan het slot van 
elk hoofdstuk zijn gespreksvragen op-
genomen, waardoor het makkelijker is 
om je de inhoud eigen te maken. Dr. J. 
Hoek is onder andere bijzonder hoog-
leraar Gereformeerde spiritualiteit aan 
de PThU.(PZ)

Dr. Jan Hoek, Garantie voor de toekomst. Gespreksboek over hoop, 2013, 
Boekencentrum, Zoetermeer,  
ISBN 978 90 239 2715 0, 160 pag. €10,99

Boeken

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

Een boek waar dit symbool bij staat is geschikt 
voor gespreksgroep, bijbelstudiekring etc.
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Feest Van het 
Koninkrijk

Verrast door 
hoop
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Ronald Westerbeek, Feest van het Koninkrijk, 2016, 
Buijten en Schipperheijn Motief, 
ISBN 9789058818997, 192 pag. € 12,50

Tom Wright was bisschop van Durham, en sinds 
2010 hoogleraar Nieuwe Testament aan de 

Universiteit van St. Andrews, Schotland. Dit boek wil 
verrassen en verheugen staat op de achterkant. Tom 
Wright schrijft in drie delen over de Verkenning, Gods 
plan voor de Toekomst en de Hoop in de Praktijk. 
De hoop van onze toekomt met betrekking tot onze 
verlossing, opstanding en eeuwig leven. Hoe zien 
we dit? En hoe kunnen we een bijdrage leveren aan 
verdrukten in onze maatschappij? Wright geeft aan dat 
het van groot belang is hoe we met elkaar omgaan in dit 
aardse leven. 
Geloven we in een leven na dit leven? Denken we hier 
over na? Er zijn een veelheid aan ideeën en er is een 
gebrek aan kennis. De dood is 
geen vijand maar een middel 
om van het lichaam af te 
komen. De auteur wil graag 
dat de gebeden en liturgieën 
eens nader bekeken worden en 
vertaald in hedendaagse taal. 
Hij schrijft op een vlotte manier 
die aanzet tot doordenken, niet 
stil blijven staan bij tradities 
dus. Hoe ons leven vandaag 
bepaald hoe het leven er na de 
dood uit gaat zien. We leven 
nu met God om ons heen, daar 
zouden we ons meer bewust 
van kunnen zijn. Zouden we dan anders leven? Beter? 
Soms veranderd de taak die je hebt in de wereld “van 
visser tot herder”. We moeten allemaal samenwerken 
en gevoed worden door de kerk wereldwijd, oplettende 
dat er dingen gevraagd kunnen worden die tegen het 
evangelie ingaan. “Wees wijs 
als slangen en onschuldig 
als duiven.”(INS) 

Toen de leerlingen aan Jezus vroegen: “Leer ons 
bidden”, gaf Hij Zijn discipelen het Onze Vader. 

Dit gebed bestaat uit zes bedes, korte zinnen met 
elk een eigen gebedsonderdeel. Theoloog Ronald 
Westerbeek gaat in zes hoofdstukken dieper in op 
deze bedes. Het resultaat is het boek Feest Van Het 

Koninkrijk, een verdiepend 
gemeenteproject.
Wie dit boekje behandelt op 
bijvoorbeeld een groeigroep 
of Bijbelstudie, ontdekt hoe 
thema's als intimiteit met 
God, vergeving en verzoe-
ning, sociale en ecologische 
gerechtigheid, en genezing 
en bevrijding van het kwaad 
onlosmakelijk verbonden zijn 
met de doorbraak van Gods 
Koninkrijk op aarde. Omdat 

in Feest van het Koninkrijk de zes bedes per bede worden 
besproken, is het boek in zes weken door te nemen. Maar 
er komt veel aan de orde, dus de deelnemers kunnen 
prima overwegen om er twaalf weken voor te nemen. Dat 
biedt ruimte voor allerlei activiteiten eromheen, om het 
geleerde in de praktijk te brengen.
In sommige kerken wordt Feest van het Koninkrijk als 
jaarthema gebruikt. Een themadienst introduceert de 
bede, waarna de groeigroepen of miniwijken dieper op 
de materie ingaan. De titel verwijst naar het feestmaal 
dat God aanricht, wanneer Hij Zijn Koninkrijk definitief 
vestigt. In de gebrokenheid van ons leven mogen we 
weten dat Gods rijk eraan komt.
Het is zoals Westerbeek het zelf zegt: Het Onze Vader 
is een gebed dat onze wereld, die gedreven wordt door 
eigenbelang, door angst, door verbittering, 
door zonde, door Jezus wordt 
rechtgezet.(FT)

Tom Wright, Verrast door hoop, 2010, 
Van Wijnen, Franeker, 
ISBN 9789051 943627, 328 pag. € 24,95

Tom 
Wright

Verrast 
door hoop

Tom
 W

right     Verrast door hoop

NUR 700

ISBN 978 90 435 1463 7

9 789043 514637

BOverrastdoorhoop.indd   1 27-08-2009   16:32:06



Henri Nouwen is bekend geworden als de pastoor die zijn 
hoogleraarschap opgaf om in de gehandicaptenzorg te 

gaan werken. In zijn leven en werk speelde de vraag ‘Wie ben ik?’ 
een belangrijke rol. Maar nog belangrijker was het antwoord: een 
geliefd kind van God.
Uitgeverij Adveniat heeft drie redelijk onbekende preken van 
Nouwen uitgebracht. Het gaat om preken die de oud-priester 
heeft gehouden voor de televisie-serie Hour Of Power. Nouwen 
werkt het thema Wie Ben Ik? uit in de subthema’s Ken je ware 
identiteit, Omarm je ware identiteit en Wandel in je ware 
identiteit. Bijzonder is het om te lezen dat de preken niet aan 
kracht hebben ingeboet, ondanks dat ze in de jaren negentig al 
zijn gedeeld met het luisterend publiek. Op een toegankelijke 
manier wist Nouwen menselijke emoties in gelovig perspectief 
te plaatsen. Hij wist waar hij het over had, als hij zich kwetsbaar 
opstelde en de gebrokenheid toonde.

Bij het lezen van de teksten 
hoor je Nouwen bijna praten. 
Kenmerkend waren zijn 
Amerikaanse preken, die hij met een zwaar Nederlands accent 
uitsprak. Nouwen overleed in 1996, maar nog steeds zijn de 
preken en boeken van de pastor inspirerend en bemoedigend – 
voor een belangrijk gedeelte omdat zijn boodschap eenvoudig 
maar to the point werden uitgelegd. Niet alleen ‘gewone 
kerkgangers’ vonden hun troost bij Nouwen. Ook voormalig 
Amerikaans presidentskandidate Hillary Clinton 
wist zich door de Nederlander getroost.(FT)
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Wie ben ik?

Henri Nouwen, Wie ben ik? Drie onvergetelijke preken, 
2018, Adveniat Baarn, ISBN 9789492093752, 69 pag. 
€ 9.95
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op de klank af | Riet Steenbergen-Busstra 

We hopen allemaal wel eens 
ergens op: Als ik op mijn 

verjaardag in juni hoop te kunnen 
sleetje rijden, dan is die hoop nergens 
op gegrond. Alle statistieken wijzen 
eerder richting een mooie voorjaarsdag 
dan op sneeuw en kou. Dus kan 
ik beter hopen buiten in de zon te 
kunnen zitten. Nu geloof ik niet dat alle 
junidagen mooi, warm en droog zullen 
zijn. Afwachten maar; het kan vriezen 
of dooien, bij wijze van spreken. Een 
soort van wishful thinking dus.

Hopen en geloven, rare woorden 
eigenlijk. Je kunt ze voor zowel wensen 
als vertrouwen, illusie als houvast 
gebruiken. Op hoop van zegen, 

geloven tegen beter weten in: een 
grote mate van onzekerheid. In de 
bijbel lees je over een fundamenteler 
soort hoop, dat als een anker een vast 
oriëntatiepunt voor het leven biedt. 
Hoop is dan heel nauw verbonden 
met geloof en vertrouwen en geloven 
is zeker zijn van de dingen waarop je 
hoopt (Hebr.11:1).

Geloven doe je maar in de kerk, hier 
moet je het zeker weten. In onze 
samenleving willen we alles baseren 
op wetenschap. Alles moet logisch 
beredeneerd en natuurkundig verklaard 
kunnen worden. Zo niet dan worden 
er in het gunstige geval vraagtekens 
gezet. Dus is het niet waar dat God de 

aarde geschapen heeft, dat Jezus uit 
de dood is opgestaan en dat Gods 
Koninkrijk komt. 

Maar een christen weet zeker dat het 
waar is. Dat komt omdat hij omgang 
heeft met de levende God door 
middel van bijbellezing, gebed en het 
aannemen van al Christus' weldaden. 
Ook voor de toekomst.

Zeker weten

Riet Steenbergen-Busstra, 
schrijven is haar hobby.



In zIcht | Frits Tromp 
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Zwagerman
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Halverwege november werd de documentaire Voor Alles Bang Geweest over 
Joost Zwagerman uitgezonden. Het moment was niet toevallig gekozen: die 
dag zou de 55e verjaardag zijn geweest van Zwagerman, ware het niet dat de 
schrijver zichzelf in september 2015 van het leven beroofde.

We kunnen veel vinden van 
suïcide, vaak met goede 

argumenten onderbouwd, maar 
in het geval van Zwagerman wordt een 
zelfgekozen dood vaak als onbegrijpelijk 
ervaren. De zelfmoord van zijn vader 
had grote invloed op Zwagerman. De in 
Alkmaar geboren auteur heeft dichter 
Rogi Wieg kunnen overtuigen om geen 
zelfmoord te plegen.

Zelfmoord nam een plek in in het 
oeuvre van Zwagerman. In 2005 
verscheen de essay- en interviewbundel 
Door eigen hand, over zelfmoord en de 
nabestaanden. Het leek ondenkbaar 
dat iemand als Zwagerman ook de 
hand aan zichzelf zou slaan. Niets 
bleek minder waar: toen hij die avond 
in september 2015 werd verwacht in het 
Radio 4-programma Opium op 4 om 
te vertellen over zijn jongste boek De 
stilte van het licht, wachtte de redactie 
tevergeefs op hem.

Zwagerman laat een groot en 
omvangrijk opus na. Eén van zijn 
werken is de casette Americana uit 2013. 
De Noord-Hollandse workaholic schreef 
honderden artikelen over het land 
aan de overkant van de grote plas: de 
Verenigde Staten van Amerika. De titel 

Americana slaat op een verzamelnaam 
voor een muziekstijl, waar een 
(mengeling van) country, folk en blues 
onder vallen. Maar het is in deze 
literaire zin ook een term om de bredere 
Amerikaanse cultuur aan te duiden. 
In de twee boeken waaruit Americana 
bestaat, is het enthousiasme van 
Zwagerman te merken. Zoals hij ook in 
zijn laatste jaren aan tafel schoof bij De 
Wereld Draait Door om over kunst te 
praten, zo hoor je hem bijna vertellen in 
de verhalen over Amerika. 

Grasduinen door dit standaardwerk 
is ook spitten door de Amerikaanse 
cultuur. Bij het lezen is duidelijk 
dat Zwagerman met liefde schrijft 
over de Verenigde Staten: een man 
met verstand van zaken, met een 
grote privé-bibliotheek waaruit hij 
zijn kennis weet op te duiken. Bart 
Chabot is een van de bevriende 
collega's van Zwagerman, die door 
documentairemaker Coen Verbraak 
wordt geïnterviewd over 'de Zwaag'. 
Een van de opmerkingen die Chabot 

over wijlen zijn vriend maakt, is dat 
het beste werk van Zwagerman zijn 
beschouwende proza is. Een kwalificatie 
die voor een auteur niet heel aan-
trekkelijk is, want het betekent dat je 
eigen zelfverzonnen literatuur dus 
“minderwaardig” is aan je reflecties.

Toch is deze omschrijving geen slechte 
typering. Het toont mijns inziens aan 
dat Zwagerman geen onzin aan het 
papier toevertrouwde. Als gezegd, 
Zwagerman wist waarover hij sprak en 
waarover hij schreef. Hij kon steeds 
bij nul beginnen om kunst in de juiste 
context te zetten. Elk kunststuk kreeg de 
aandacht die het toe kwam.

Daar heb je verstand van zaken voor 
nodig. En een uitgebreid archief. Dat 
deelde Zwagerman met zijn lezers. 
Zijn literaire archief, dat hij vlak 
voor zijn dood aan het Letterkundig 
Museum schonk, bevat zowel papieren 
als digitale stukken. Het geeft een 
beeld van zijn maatschappelijke 
betrokkenheid en weerspiegelt zijn 
grote belangstelling voor beeldende 
kunst, fotografie, film en popmuziek. 
Mooi als je via deze nalatenschap 
wordt gewezen op mooie literaire en 
kunstzinnige stukken.

Hij kon steeds bij nul 
beginnen om kunst in de 
juiste context te zetten



11 april 2019
Dit jaar zal de Bijbelstudiedag in Bunschoten 
Spakenburg gehouden worden in de Immanuëlkerk 
in Bunschoten-West, Plevier 2.
Het thema: 'Van Christus zijn in onze medische fix-it 
cultuur'
Ds. van Houwelingen en dr. Dees zijn degenen die 
het presenteren deze dag. Het programma wordt 
afgewisseld met een ontspannend gedeelte. We 
hopen dat je komt om deze dag in Bunschoten 
Spakenburg mee te maken.

Bijbelstudiedagmarkt
Ook is er ruimte voor een gezellige markt per tafel 
ongeveer 3 meter. Als je iets wilt verkopen voor een 
kerkelijk of ander goed doel, of heb je een eigen 
creatieve verkoop, dan kun je een stand reserveren 
voor €35,-. (Dit is inclusief een kaart voor een 
standhouder.) Bij aanmelding graag opgeven wat 
je verkoopt, voor welk doel, of je 3 meter nodig 
hebt of minder en naam en emailadres van de 
contactpersoon. 
Opgeven vóór maandag 25 maart. Na de sluitings-
datum krijg je meer informatie over de betaling en 
de gang van zaken op de Bijbelstudiedag. Reserveren 
bij: Marja den Ouden, Strielandsebeek 1, 8033 DT 
Zwolle, mail: m.denouden@bijbelstudiebond.nl

BIjBelstudIedag 2019 In Bunschoten-spakenBurg

P. Niemeijer, ROMEINEN, Gods recht geldt 
voor iedereen, Vuurbaak, ISBN 978 90 5560 
547 7, NUR 707, 120 pag. € 10,90

Wij als CBU onderschrijven deze wens 
van de auteur. Want als je kijkt naar 
de inhoud van Paulus’ brief kom je 
daarin heel veel tegen wat ook voor 
ons vandaag van groot belang is. In de 
afgelopen jaren stonden 
in het kader van Refo 
500 de reformatoren als 
Luther, Calvijn en anderen 
weer in de schijnwerpers. 
Rechtvaardiging door 
het geloof was en is een 
belangrijk thema. Maar de 
brief bevat zoveel meer. 
De schrijver zelf vat het 
als volgt samen: “Waar 
staat een kleine christelijke 
gemeente voor in een 
wereldstad? In een omgeving waarin alles 
lijkt te draaien om de macht van de keizer 
bepaalt de apostel Paulus de lezers van 

zijn brief aan de Romeinen bij het recht 
van God. Allerlei onderwerpen passeren 
de revue: het wereldse leefklimaat en 
Gods oordeel daarover, de redding die 
er in Christus is voor ieder die gelooft, 

het nieuwe leven dat 
Hij brengt in kwetsbare 
mensenharten en een 
kreunende schepping, Gods 
trouw aan zijn beloften de 
eeuwen door, de inrichting 
en leefregel van de kerk, de 
plek en taak van christenen 
in de samenleving, 
het samenleven in de 
kerk bij alle verschil 
in achtergronden en 
meningen, de missionaire 

kracht van het evangelie. Kortom: een 
brief waaruit ook vandaag veel te leren 
valt.” We besloten aan deze uitgave onze 

medewerking te verlenen. Hoofdstuk 
voor hoofdstuk mochten we met elkaar 
bespreken. De uitwisseling van gedachten 
tussen commissie en schrijver was 
openhartig en leerzaam. Elke verschijning 
van een nieuwe bijbelstudie, dus ook 
deze, roept de herinnering op aan een 
mooie tijd met elkaar. En als dan de 
zoveelste bijbelstudie op de markt komt 
zijn we dankbaar. Omdat voor ons nog 
steeds geldt wat Paulus al schreef aan de 
christenen in Rome: “Als uw mond belijdt 
dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft 
dat God hem uit de dood heeft opgewekt, 
zult u worden gered”. (Rom.10: 9). Om je 
Heiland te leren kennen blijft bijbelstudie 
noodzakelijk.(PJvH) 

“Het is al weer meer dan 25 jaar geleden dat bij een van de gereformeerde bonden 
voor Bijbelstudie een schets over Romeinen werd uitgegeven. Dat was die van ds. 
Gerrit Gunnink, Vrede door vrijspraak een inhoudrijk en fris geschreven werk. De 
brief aan de Romeinen is een belangrijke brief in het oeuvre van de apostel Paulus. 
Het zou mooi zijn als de verschijning van deze nieuwe Bijbelstudie weer een impuls 
aan de bestudering van deze brief zou geven.” 
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‘Gelukkig zijn zij die hun 
kleren wassen: zij kunnen 

over de levensboom 
beschikken en zullen de 

stad door de poorten 
binnengaan.’

Openbaring 22: 14


