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4 Onderweg in de woestijn | Gert Zomer
Bijbelstudie De woestijnreis van het volk Israël wordt door profeten 
regelmatig aangehaald. Hosea gebruikt het beeld van het huwelijk om de 
relatie tussen God en zijn volk te typeren. Hoewel het volk God vergeten 
is, wil God het hart van het volk, zodat ze het samen weer goed hebben. 
God wil lokken naar de woestijn, waar het verbond, het huwelijk begon.

8 Niet weten is ook spiritueel | Gert Zomer
Uitwerking Mensen zijn op zoek naar wat zin geeft aan het leven. In 
het gesprek over spiritualiteit wil Gert Zomer boven de tegenstelling 
gereformeerd of evangelisch uit zien te komen. We moeten de mensen, 
die in een moeilijke geloofsperiode zitten, niet uitsluiten. Ook het niet-
weten is echt geloven. Het aandacht vragen voor de klacht in de kerk en 
haar liturgie is ook spiritualiteit.

12  Eclips | Frits Tromp
Interview Adrian Verbree vertelt over de gitzwarte jaren van zijn burn-out. 
Hij kon goed multitasken en “nee” stond niet in zijn woordenboek. “Het 
was mijn eigen valkuil dat ik overal 'ja' tegen zei. Waar was God in die 
jaren? Daar waar Hij altijd was, Hij is mij nooit vergeten.”  Nu hij weer 
volop werkt is de grote winst dat hij sneller pas op de plaats maakt.

16 De aantrekkingskracht van de woestijn | Huib Noordzij
En zó voort Onder gelovigen komt in onze tijd steeds meer belangstelling 
om zich individueel te bezinnen over hoe je als christen hebt te leven. Na 
de bekering van keizer Constantijn groeide de kerk snel en kwam er een 
georganiseerd kerkverband. Als reactie daarop trokken mensen naar de 
woestijn om zich te concentreren op God. Deze vorm van levensheiliging 
legde de basis voor de kloosters.
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Het recht zal zich vestigen in de woestijn, 

gerechtigheid wonen in de boomgaard
Jesaja 32: 16
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Woestijntijd

N a het mooie, positieve eerste nummer van WegWijs van dit jaar, over ‘Hoop’, 
gaat het tweede nummer over ‘Woestijntijd’. Dat lijkt een grote tegenstelling 

te zijn. We hebben het anker van ons geloof, de hoop, vastliggen in de hemel, 
waar Christus is. Toch kan ons leven hier lijken op een woestijntocht. Als het leven 
moeilijk is en we te kampen hebben met moeiten, zorgen of verdriet, dan kan God 
soms zo ver weg lijken. Dan kan de twijfel toeslaan: zorgt God werkelijk voor mij? 
Draagt Hij mij, in het lijden wat ik moet doormaken?

Woestijn…  ik ben nog nooit in een woestijn geweest. Toch ken ik de woestijn al van 
kind af aan. Door de bijbelvertellingen op school. Als kind leerde je al dat het volk 
Israël voor straf 40 jaar in de woestijn door moest brengen. Ik zág ze sloffen door 
dat hete zand... Wij zijn vertrouwd met de bijbelse verhalen waarin de woestijn zo 
vaak een rol speelt. Toch heb ik pas later de diepere gedachte erachter leren zien. 
Hoe God zijn volk heeft geleerd om op Hem te vertrouwen, juist in schijnbaar uit-
zichtloze situaties. Hoe mooi die gedachte terug komt in de profetieën van bijvoor-
beeld Jeremia. Hoe God er naar kan verlangen dat zijn volk geen andere goden in 
het vizier heeft, maar alleen Hem, Jahwéh. Ik bén!

Zo mogen wij ook als wij een ‘woestijntijd’ in ons leven doormaken, vertrouwen 
op Gods zorg en liefde voor ons. Niet dat daarmee een woestijn direct een 
aantrekkelijke plek wordt om te bivakkeren, wel omdat we dan onze hoop alleen op 
Hem richten, die ons werkelijk kan bijstaan in ons leven. In mooie en in moeilijke 
tijden. Daarmee zijn deze beide nummers van WegWijs weer aan elkaar verbonden. 
Ook in de woestijn ligt het anker van ons geloof vast in de hemel.

Katrien Janssens-Salomons, voorzitter Bijbelstudiebond

Onze hoop alleen 
richten op Hem, 

die ons werkelijk 
kan bijstaan 
in ons leven
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BIJBELSTUDIE | Gert Zomer

‘Voor degenen die de échte woestijnervaring willen beleven is een overnachting in de 
Negev een must-do.’ Zo verleidde de website ons tot een nachtje in de woestijn. 
Een harde matras waar de woestijnmuizen ’s nachts over ons gezicht liepen, 
schorpioenen om de hut heen, een verzengend hete wind, overal stof. 

Onderweg in 
de woestijn
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M aar ook: bedoeïenen in 
hypermoderne jeeps en villa’s 

met airco, smartphones en fantastisch 
eten met koud bier. Wat is de echte 
woestijnervaring? Of is het allebei 
waar? Is de woestijn zowel de plek waar 
het heet is en dor met schorpioenen en 
slangen, als de plek waar het leven heel 
goed kan zijn?

Geloofsdip of geloofsleven?
De bijbel vertelt uitgebreid over 
de woestijnreis van het volk Israël 
van Egypte naar het beloofde land 
Kanaän. Een reis vol ervaringen die 
later regelmatig wordt aangehaald 
als symbool van… Ja, waar is de 
woestijn een symbool van? In preken 
en commentaren staat de woestijn 
vaak symbool voor een periode van 
geestelijke dorheid, een geloofsdip, 
waarin je weinig van God ervaart. Maar 
klopt dat wel? De woestijn is toch ook 
de plek met oases en palmbomen, 
voedzaam manna en fris water uit de 
rots? Staat dat ook ergens symbool 
voor? Ik geef in dit artikel, waarin ik 
me beperk tot gegevens uit het Oude 
Testament, een beeld van hoe het 
geloofsleven kan worden gevat in het 
beeld van de woestijn.

Plek van de eerste liefde
We beginnen in Hosea 2. Hosea leefde 
in een welvarende tijd. Hij gebruikt het 

beeld van het huwelijk om de relatie 
tussen God en zijn volk te typeren 
en werkt dat breed uit. De Israëlieten 
hadden het druk met achternalopen 
van allerlei minnaars (Hos.2:7), 
omdat die minnaars voor een leuk en 
comfortabel leven zorgden. Zij zorgden 
voor eten en drinken, wol, vlas, olijfolie 
en wijn (vs. 7). Met die minnaars 
vierden ze feesten (vs. 13). Voor die 
minnaars maakten ze zich mooi met 
ringen en halssieraden (vs. 15). Het is 
niet moeilijk om hierin een heel aantal 
afgoden in ons leven te herkennen: 
welvaart, overvloed, feesten, eten en 
drinken, schoonheid, geluk: kortom, 
alles wat het leven leuk maakt!
Dit gedeelte sluit af in vers 15 met 
woorden van de HEER: Maar mij vergat 
ze. Je hoort een diep gekwetste God, 
als een man die volkomen onverwachts 
door zijn vrouw in de steek is gelaten! 
Je zou verwachten dat God dan 
verdergaat met het aankondigen 
van een straf: Daarom, zal ik haar 
meelokken naar de woestijn… (vs. 16). 
En inderdaad, het leven in de woestijn 
is niet leuk. In vers 5 wordt de woestijn 
nog omschreven als een land van grote 
droogte waar een mens omkomt van 
de dorst. 
Toch gebruikt Hosea woorden, die doen 
denken aan iets aantrekkelijks: 
Ik zal haar meelokken: als een verleider 
die met aantrekkelijke voorstellen zijn 

vriendin probeert mee te krijgen om 
leuke dingen te gaan doen.
Ik zal spreken tot haar hart: met lieve 
woordjes, waarmee ik haar hart zoek. 
Letterlijk staat er iets als: ‘op het hart 
aan’. Dat wil zeggen: ik ben op één ding 
gefocust: ik wil haar hart. Ik wil haar 
hart vullen, zodat wij het samen weer 
goed hebben. 

In de woestijn zal Gods volk weer leren 
zijn liefde te beantwoorden als in de 
tijd van haar jeugd, als op de dag dat 
zij wegtrok uit Egypte. Dat is: zingen, 
zoals Mozes en Mirjam zongen, toen 
ze bevrijd uit Egypte voor het eerst de 
hete woestijngrond voelden. Dat dorre 
en droge land, waar ze gingen zingen 
vanwege het samen-zijn met God! (Zie 
Ex. 15 : 1 - 21) Het begin van een lange, 
lange weg… met God!
In de woestijn begon het allemaal, het 
verbond, zeg maar het huwelijk tussen 
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Samenvatting 
Vaak staat de woestijn symbool voor een periode van geestelijke dorheid. 
Maar de woestijn is ook de plek met oases, palmbomen en fris water 
uit de rots. Gert Zomer geeft een beeld van hoe het geloofsleven kan 
worden gevat in het beeld van de woestijn. In Hosea 2:17 staat dat de 
Israëlieten allerlei minnaars achterna liepen. God waren ze vergeten. 
Maar God wil het volk meelokken naar de woestijn. God zal spreken tot 
het hart van het volk. In de woestijn zal Gods volk weer leren zijn liefde 
te beantwoorden. Net als in de tijd dat het volk wegtrok uit Egypte en 
God het verbond met hen sloot.

God en Israël, met de bekrachtiging 
ervan bij de berg Horeb. De plek van de 
eerste liefde, waar man en vrouw nog 
wel eens terugkomen om de romantiek 
van het begin weer te ervaren: ‘Weet 
je nog…?’ Met die vraag wil God zijn 
bruid confronteren. 

Plek van uitproberen
Daarmee blijft de woestijn nog wel ‘het 
land van grote droogte’. De plek van 
gemopper. Het is de plek waar God 
voor het eerst echt in beeld komt voor 
Israël als volk. Maar ook de plek waar 
God heel gemakkelijk uit beeld raakt. 
Dat blijkt ook in Exodus 15. Na dat 
swingende begin van de woestijnreis 
met de dansende vrouwen, volgt 
meteen een verhaal waaruit blijkt dat 
die liefde op het eerste gezicht zomaar 
kan bekoelen. In Mara bleek het water 
niet te drinken (Ex.15: 23). En in Exodus 
16 lezen we over een wanhopig volk 
dat zich beklaagt bij Mozes, de leider, 
omdat ze in Egypte tenminste nog 
vlees en brood genoeg hadden. ‘U 
hebt ons alleen maar naar de woestijn 
gebracht om ons hier allemaal van 
honger te laten omkomen’ (Ex. 16: 3). 
De God van de eerste liefde was totaal 
uit beeld. Zie kader.

Het begin van de woestijnreis is te 
typeren als een verkeringstijd: God en 
Israël moeten nog aan elkaar wennen. 
Ze stellen elkaar op de proef om te 
ontdekken wat ze aan elkaar hebben, 
voordat ze gaan trouwen. Als het 
beloofde land nog niet in beeld is, mag 
er getwijfeld worden en is er ruimte 
voor gemopper!

Plek van verlangen
De woestijn leert ons dus met twee 
woorden te spreken. Er is in het leven 
met God, die te groot is om helemaal 
door te hebben, ruimte voor angst en 
vertrouwen, voor geloof en twijfel, voor 

verdriet en blijdschap. Dat kan naast 
elkaar bestaan zolang het beloofde 
land nog niet in zicht is. Daarmee is de 
woestijn dus een plek van verlangen. 
Lees of zing Psalm 63 maar: ‘God, U 
bent mijn God, u zoek ik, naar u smacht 
mijn ziel, naar u hunkert mijn lichaam in 
een dor en dorstig land, zonder water’. 
In dat woord kun je het leven in de 
woestijn helemaal vangen: verlangen. 
Daar zit alles in: hoop op een beloofd 
land en ook de diepe ervaring dat we 
er nog niet zijn. Overgave aan een 

wolkkolom, die veel vragen oproept en 
ook een wanhopige wens om te sterven 
(vgl. ook Elia in 1 Kon. 19). Vertrouwen 
dat God elke dag voor brood zorgt en 
ook de vermoeidheid, omdat je nog een 
lange, zware weg hebt te gaan. Is dat 
niet wat geloven is?

Gert Zomer, pastor voor iedereen, 
projectleider bij Stichting Ont-moet, 
project-predikant, www.pastorgert.nl

Twijfel
Ook dat is de realiteit van de 
woestijn! Een plek om bang te 
zijn, je vertrouwen kwijt te raken, 
moe te worden, niet meer verder 
te kunnen, te sterven. Het is de 
plek waar de HEER zijn volk op 
de proef stelt (Ex. 15: 25). Maar 
evengoed de plek waar andersom, 
het volk de HEER op de proef 
stelde door te vragen: ‘Is de HEER 
nu ons midden of niet?’
Wat een herkenbare vraag van-
daag! En blijkbaar mag die vraag 
gesteld worden! God reageert in 
eerste instantie heel welwillend 
en tegemoetkomend. Hij gunt ze 
hun twijfels en geeft ze ruimte om 

te mopperen. Hij geeft ze zelfs 
hun zin. “Is dat water vies? Je hebt 
gelijk, Mozes gooi eens een stok 
in het water! Dan heb je iets te 
drinken.” (Ex.15). Een hoofdstuk 
later: “Klagen jullie over honger? 
Natuurlijk, je hebt gelijk. Hier is 
manna voor de rest van de reis.” 
Pas later, in Numeri 14 bijvoor-
beeld, wordt God boos als het volk 
nog steeds niet op Hem vertrouwt, 
op het moment dat de verspieders 
terugkomen met verhalen over 
reuzen waar ze nooit tegenop 
kunnen. Maar dan hebben ze al 
een hele reis achter de rug en 
genoeg bewijzen gehad dat God te 
vertrouwen is. 
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HOOFD HART HANDEN | Jent van Ommen

Kun je stellen dat de vastentijd, dé 
manier is, om een woestijntijd te 
beleven? Voor je lichaam, geest of 
allebei?

Deel jij je woestijntijd met andere 
geloofsgenoten? Of is het de 
bedoeling dit proces alleen door te 
maken? Zie ook Mattheus 4:1-11.

Jezus geeft zelf aan dat Hem 
volgen; een leven vol moeilijkheden 
is. Zie Matt.16:24,25.
Hoe rijm je dit met het opleuken  
dat soms plaats vind in onze  
geloofsgemeenschappen?

Voor werkvormen: www.steunpuntbijbelstudie.nl

Zoek drie bijbelgedeelten op waar de woestijn een belangrijke rol speelt in het plan van God. 
Benoem overeenkomsten en verschillen. Geef aan wat de rol van de duivel is.

In de woestijn vind je je ware ik zoals God jou bedoeld heeft.
De woestijn leert ons wie God voor ons wil zijn.
In elke woestijn is er de oase van de genade van God. Je moet hem alleen weten te vinden.
God is niet een God van doden, maar van levenden. (Jezus)

Moet je je gedragen als een cactus 
om te overleven in de woestijn van 
je leven?

Hoe ga jij de woestijn in? Met alle 
kennis die jij al hebt over God? 
Of alleen met het gevoel God te 
kennen en dit vervolgens te toetsen 
aan wat jij gaat ervaren?

Hoe zouden wij God moeten 
kennen? Kun je een antwoord op 
deze vraag geven met Lucas 16:19-
31 als handvat? En is dit kennen 
voor iedereen weggelegd?

Wat als je met al je kennis psalm 88 
wel kunt uitschreeuwen? Waar kun 
je Hem dan vinden?

Ervaren alleen bekeerde mensen 
een ’woestijn’ leven? En is het 
een noodzaak om het hemelse 
koninkrijk te bereiken?

Kun je het je voorstellen als de om-
geving waar je oude mens gedood 
moet worden?

Is er in jouw geloofsgemeenschap 
ruimte voor broers en zussen die 
er alleen maar willen ‘zijn’? Alleen 
komen om rust te krijgen? Vergelijk 
dit eens met de eerste christen 
gemeentes. Zie je verschillen/
overeenkomsten?
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UITWERKING | Gert Zomer

Niet weten is ook 
spiritueel

8



Z omaar wat citaten uit een debat 
over spiritualiteit. Een onderwerp 

dat zich in brede belangstelling mag 
verheugen. Binnen en buiten de kerk. 
Mensen zijn op zoek naar wat zin geeft 
aan het leven. Naar rust en stilte om iets 
van het Hogere te ervaren. En binnen de 
kerk verlangen we naar meer beleving 
en preken die het hart raken. Toch raakt 
het mij als ik lees over evangelische 
passie die we meer in de kerken moeten 
binnenhalen. Want er is meer dan 
gereformeerd of evangelisch. Ik wil 
graag boven die tegenstelling uit zien te 
komen. 

Buurmans gras
Er is al jaren een breed verlangen naar 
meer beleving en blijheid en evangelisch 
enthousiasme in de kerkdiensten. En 
Opwekkingsliederen worden al tijden 
met meer passie dan ooit gezongen in 
GKV- en NGK-diensten. 

Maar niet door iedereen! Er is meer! 
Het gereformeerde flirten met 
evangelische beleving lijkt een beetje 
op het spreekwoordelijke veel groenere 
gras in buurmans tuintje. We zien dat 

“Er is een spiritueel tekort in de gereformeerd-vrijgemaakte traditie.” “Geloof zat en 
zit teveel in ons hoofd.” “Er ligt een sterke nadruk op de objectiviteit van het heil, 
die er toe heeft geleid dat onze spiritualiteit teveel in onze ratio is blijven hangen.”

mensen massaal op buurmans groene 
grasmatje gaan liggen luieren. En dus 
moeten wij ons grasmatje net zo groen 
zien te krijgen. In plaats van dat we op 
zoek gaan naar onze eigen kracht. En 
dat is wat mij betreft de breedte van de 
christelijke traditie van vóór en ná de 
Reformatie.
Wat gebeurt er als we de evangelische 
spiritualiteit van (wat ik nu maar even 
noem) een mooi en blij christendom 
omarmen als mogelijke aanvulling op 
ons spirituele tekort? Dan verruilen we 
de ene eenzijdigheid (rationalisme) in 
voor de andere (geloven is vooral leuk 
en mooi en blij). En zoals dat gaat met 
eenzijdigheden, dat is altijd exclusief. Je 
sluit mensen buiten.
Om in de metafoor van de groene 
grasmat te blijven: de realiteit is dat het 
gras niet altijd groen is. Er zijn droge 
periodes, dat je kunt sproeien wat je 
wilt, maar het blijft geel. Leven met God 
is onderweg zijn. En die weg voert Gods 
volk door woestijnen heen, waar oases 
zijn met een heerlijk groen grasmatje 
waar je ziel verkwikt wordt. Maar waar 
ook droge, hete, harde plekken zijn 
waar je ziel zich amechtig en wanhopig 
afvraagt of er ooit een eind komt aan 
het geestelijk droogstaan. Plekken waar 
God onnoemelijk ver weg is. Of moet 
ik zeggen: waar God ver weg lijkt? Want 
staan we ook daar niet oog in oog met 
God? Maar dan met kanten van een God 
die ondoorzichtig zijn, ontzagwekkend, 
verborgen? Ook dat is spiritualiteit! 

De spiritualiteit van Psalm 44: “Word 
wakker, Heer, waarom slaapt u? Waarom 
verbergt u uw gelaat?” Om maar wat te 
noemen.

Wolk van niet-weten
Wanneer we als reactie op de stroom 
mensen die we ‘verliezen’ aan blije 
evangelische gemeentes, vooral die 
blijheid gaan adopteren of kopiëren, 
dan sluiten we opnieuw mensen buiten. 

Namelijk de mensen die in een droge, 
dorre geloofs-periode zitten. Die dat 
blije niet kunnen meemaken omdat 
ze andere dingen aan hun hoofd of 
in hun hart hebben en daardoor even 
niet verder komen dan een vertwijfeld 
omhoog kijken: ‘God, waar bent u, ziet 
u mij niet?’ Mensen die zich hopeloos 
tekort voelen schieten als ze in een sfeer 
terecht komen van ‘Het is zo fijn en zo 
mooi als je in God gelooft’! Mensen die 
terecht aandacht vragen voor de klacht 
in de kerk en haar liturgie! Ook dat is 
namelijk spiritualiteit!
Ik verlang naar ruimte in de kerk 
voor de breedte van de christelijke 
spiritualiteit waarbij niemand wordt 
buitengesloten. Waar naast ‘10.000 
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Samenvatting
Binnen de kerk verlangen we naar meer beleving en preken die het hart 
raken. Moeten we de evangelische spiritualiteit omarmen als mogelijke 
aanvulling op ons spirituele tekort? We ruilen dan de ene eenzijdigheid in 
voor de andere. Leven met God is onderweg zijn, door woestijnen waar 
oases zijn, maar ook droge, hete plekken. In de kerk moeten we die mensen 
niet uitsluiten die het blije niet kunnen meemaken omdat ze andere dingen 
aan hun hoofd of in hun hart hebben. Als we echt en eerlijk zijn in preken 
en geloofsbeleving dan weet je dat er heel wat momenten zijn dat een mens 
het niet weet.

redenen van dankbaarheid’ ook Psalm 
44 gezongen wordt. Ik noem dat de 
breedte van de spiritualiteit van voor 
en na de Reformatie in de 16e eeuw. 
Een spiritualiteit die begonnen is in de 
woestijn, toen de woestijnvaders in de 
4e eeuw na Christus het verburgerlijkte 
en comfortabele bubbel-geloof van de 
stad ontvluchtten om in grotten en 
spelonken weer dichtbij God Zelf te 
komen. Zij ontdekten daar dat dat nooit 
vanzelf spreekt. Want waar een mens 
God zoekt, ontstaan de vragen en slaan 
de twijfels toe. Van abt Antonius, de 
grote woestijnvader, wordt het volgende 
verhaal verteld: Eens brachten ouderlingen 
abt Antonius een bezoek, toen abt Jozef 
bij hem zat. De grijsaard wilde hen op de 
proef stellen. Hij legde hun een woord uit 
de Schrift voor en vroeg aan de jongeren 
wat dat woord betekende. En ieder sprak 
naar best vermogen. Maar de grijsaard 
zei tegen hen: “U hebt het nog niet 
gevonden”.  Tenslotte vroeg hij aan abt 
Jozef: “U, hoe verklaart u dat woord?” En 
hij antwoordde: “Ik weet het niet”. Daarop 
zei abt Antonius: “Juist, abt Jozef heeft de 
weg gevonden, want hij zei: ‘Ik weet het 
niet. Ik denk ook aan een geschrift uit 
de 14e eeuw, met de titel ‘Een wolk van 
niet-weten’. In die wolk van niet-weten 
gaat een mens binnen als hij God wil 
ontmoeten. Allerlei menselijke zintuigen 
en kenvormen als gevoel en verstand, 
verbeelding en wil zijn niet geschikt om 
God te ontvangen. Alleen de ziel heeft 
de mogelijkheid om tot God te komen 
en Hem te beminnen. Kern van deze 
spiritualiteit is: ‘Zoek God zelf, niet wat 
je van Hem krijgt’. 

God geen viersterren resort 
Wim H. Dekker riep onlangs in 
Onderweg (26 mei 2018) de spiegelende 
vraag op of we in klooster-retraites of 
tijdens Opwekking en New Wine wel 

op zoek zijn naar God. ‘Misschien gaat 
het ons veeleer om een vlucht uit de 
verveeldheid en troosteloosheid van 
ons geestelijke leven. Alsof onze ziel 
verwend moet worden in een spiritueel 
viersterrenresort…’’. 

Gericht op wat we van hem krijgen 
en niet op Hemzelf! Ik zou willen dat 
dat ‘niet-weten’ veel meer deel gaat 
uitmaken van onze spiritualiteit. Dan 
sluiten we niemand buiten. Wil iemand 
juichen voor de Heer (hart)? Prima. 
Wil iemand studeren over de Heer 
(hoofd)? Helemaal goed. Wil iemand 
alleen maar vragen aan de Heer? Ook 
goed. Komt iemand niet verder dan 
staren naar boven en snapt hij niets 
van het leven? Ook helemaal goed! 
Laten wij vooral echt en eerlijk zijn in 
preken en geloofsbeleving. Dan moet 
je wel onder ogen zien dat dit leven 
heel wat momenten kent dat een mens 

het niet weet. Maar dat betekent niet 
dat je op zo’n moment maar even 
in de wachtkamer moet gaan zitten 
totdat ‘het’ weer komt. En ‘het’ is dan 
de zekerheid en de blijdschap en het 
enthousiasme van het geloof. Nee, ook 
dat niet-weten is echt geloven! Het is 
echt God in de ogen kijken wanneer Hij 
als een Mysterie voor je staat! Ik verlang 
naar een kerk waar ook die rauwe 
echtheid van het geloof mag bestaan en 
in de liturgie een plek krijgt.
Als een kerk in die breedte gaat staan, is 
er plek voor iedereen. Het bewaart die 
kerk ook voor spirituele eenzijdigheden 
die uiteindelijk hun kracht zullen 
verliezen omdat ze exclusief zijn. 
En exclusiviteit is wel het laatste dat 
de mensen-omarmende Jezus zijn 
volgelingen voorleeft. 
Durven we het aan om God te 
ontmoeten ook als Hij voor ons staat 
in een ontoegankelijk licht? Of als een 
niet te doorgronden Almachtige en 
Ontzagwekkende en Eeuwige? Ook dat 
hoort bij christelijke spiritualiteit. 
Het houdt mij nederig.

Gert Zomer, pastor voor iedereen, 
projectleider bij Stichting Ont-moet, 
project-predikant, www.pastorgert.nl
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Ontferm u over kinderen

in heel de wereld, Heer.

Hun wonden zijn zo pijnlijk diep,

u ziet de schepping lijden.

Help ons om naar hen om te zien

met brood en liefde beide,

met brood en liefde beide.

Ontferm u over kinderen

in heel de wereld, Heer.

Wanneer door krachten van geweld

het leven is gebroken,

strek dan uw handen uit tot hen

die tasten tussen doden,

rondtasten tussen doden.

Ontferm u over kinderen

in heel de wereld, Heer.

En geef het leven nog een kans

te groeien zonder zorgen.

Verleen uw schepping nieuwe glans;

het is al bijna morgen,

het is al bijna morgen.

Ria Borkent naar Gerd Grønvold Saue 1993

Ontferm u over kinderen 
– Serious Request



Dominee Adrian Verbree is stellig. 
Die jaren van zijn burn-out hoeft 

hij op geen enkele manier over te doen. 
Ab-so-luut niet. “Dit was werkelijk een 
hel, een living nightmare. Ik kon niet 
eens meer buiten lopen, want ik zag 
niet meer het geheel maar enkel losse 
onderdelen. De boom was geen boom 
meer, want ik zag alle losse bladeren. 
Het filter waardoor je het overzicht ziet, 
was uitgevallen.”
Het waren de gitzwarte jaren van zijn 
burn-out. Een duidelijk beginpunt 

is niet aan te wijzen, bij Verbree 
begon het eind 1996, als predikant in 
Gramsbergen. In deze jaren was hij 
volop aan het werk: de predikant kon 
een boek lezen, een radioprogramma 
luisteren, een programma op televisie 
kijken en meedoen aan een gesprek aan 
tafel. Tegelijkertijd.
“Je houdt jezelf voor de gek,” zegt 
Verbree, terugkijkend op deze periode. 
“Tot op het laatst toe had ik een 'vrije' 
zaterdag, waarbij ik bijvoorbeeld naast 
de lijn van het voetbalveld stond. Dit 

was mijn eigen heilige dag, maar ik 
verkrampte als ik zo'n dag als dominee 
werd aangesproken of telefoon kreeg.” 
Zoiets gaat niet van de ene op de 
andere dag, die stijl ontwikkel je. “Ik 
kon goed multitasken en 'Nee' stond 
niet in mijn woordenboek. Dit had 
zeker niks met een messias-complex te 
maken, de kerk kon prima zonder mij 
functioneren. Maar het was mijn eigen 
valkuil dat ik overal 'Ja' tegen zei. Got to 
keep the loonies on the path, de idioot 
op het pad houden, dat was het.”

Eclips

Adrian Verbree (Grand Rapids, Michigan, 1961) is een christelijk schrijver en predikant van de vrijgemaakt-
gereformeerde kerk van Hardenberg-Baalder. Eerder was hij dominee in Ulrum (1988-1993) en Gramsbergen 
(1993-1999). Tussen 1999 en 2006 was hij emeritus-predikant, sinds 2006 is hij dominee in Hardenberg-Baalder. 
Ook is hij columnist van onder meer het Nederlands Dagblad en Visie. In 2005 schreef hij het christelijke 
boekenweekgeschenk Est.

INTERVIEW | Frits Tromp

Adrian Verbree is fulltime predikant van de vrijgemaakt-gereformeerde kerk 
Hardenberg-Baalder. Daarnaast heeft hij onder meer een tweewekelijkse 
column in het Nederlands Dagblad. Het lijkt heel gewoon, maar er was een 
tijd dat er werkelijk niéts uit de handen van de dominee kwam. Een inktzwarte 
periode van een burn-out hield Verbree op de bank – letterlijk.
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Knal 
Dat ging redelijk goed, maar een 
samenloop van omstandigheden 
zorgde voor een vorm van 
onomkeerbare opgebrand-zijn. Die 
omstandigheden bestonden uit de 
combinatie van een hoge werkdruk 
en financiële problemen. “Tijdens een 
gesprek voelde ik het in mijn hoofd 
knappen. Dat was zó hard, dat ik 
bijna dacht dat mijn gesprekspartners 
deze knal gehoord moesten hebben.” 
Het is zoals zanger Roger Waters het 
zingt in het Pink Floyd-nummer Brain 
Damage: And if your head explodes 
with dark forebodings too, I'll see 
you on the dark side of the moon (En 
als je hoofd explodeert met donkere 
voorspellingen, zie ik je bij de donkere 
kant van de maan). “De band Pink 
Floyd ging voor mijn ziekte al met me 
mee, ik luisterde hier graag naar. Nog 
steeds, overigens. Die teksten en de 

complexe muziek, tussen hedonisme 
en nihilisme, zoals je ook bij onder 
andere W. F. Hermans ziet... het is 
een tegenstem van de criticus, dat me 
scherp houdt. Want het is iets wat ik 
nou net niét wil.”
De burn-out was een woestenij, 
woest en leeg. “In het begin dacht 
ik dat het wel gauw over zou gaan, 
maar het bleek een olievlek, dat zich 
steeds verder uitbreidde, tot een 
oneindigheid. Mijn situatie verbeterde 
niet. Het was alsof ik klem zat, op slot. 
De sleutel was weggegooid.”

Gods aanwezigheid
Waar was God in die jaren van de 
burn-out? “Daar waar Hij altijd al 
was, ook voorafgaand aan die tijd,” 
aldus de predikant. “God is nooit een 
Sinterklaas voor mij geweest, die mijn 
wensen inwilligt. Hij is de God van 
Zondag 10 uit de catechismus. Daar 

bedoel ik niet mee dat ook een burn-
out of kanker uit Zijn hand komt. Wel 
bedoel ik dat Hij er altijd is, Hij is mij 
nooit vergeten. Ook al ga ik dood aan 
bijvoorbeeld kanker, ook al ga ik door 
een gitzwarte hel, Hij is mijn Vader.” 
Het zijn woorden van een gelovig man, 
natuurlijk. 

“Het is zoals Blaise Pascal het 
verwoord heeft: het is donker genoeg 
voor wie God niet wil zien, maar licht 
genoeg voor wie Hem wel wil zien.”
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Sinds 2013 is Verbree weer voltijd 
voorganger. Rond 2005 begon hij 
langzamerhand weer wat te werken. 
Het verschijnen van Eclips, het verslag 
van zijn burn-out dat verscheen toen 
hij al columnist was bij het Nederlands 
Dagblad, opende deuren. Verbree 
werd ook gevraagd als columnist voor 
onder meer ook het EO-magazine 
Visie volgde en een uitnodiging tot het 
schrijven van een DVN-reisverslag in 
Congo.
“Ik heb inclusief Eclips een stuk of 
dertig boeken geschreven. Als het 
daar bij blijft, is dat prima. Ik heb geen 
geldingsdrang,” zegt Verbree. “Ik heb 
ook geleerd om 'Nee' te zeggen, net 
als Godfried Bomans. Als hij werd 
gevraagd voor een lezing, reageerde 
hij in eerste instantie enthousiast en 
pakte zijn agenda er bij. Maar bij de 
voorgestelde datum bleek hij helaas, 
helaas, in Suriname te zitten. Bomans 
zat vaak in Suriname.”

Je kunt nooit stellen dat een burn-out 
eenmalig is, vertelt Verbree. “Maar de 
manier zoals het halverwege de jaren 
90 ging, zo zal het zeker niet nog een 
keer gaan. Dat traject overkomt me 
niet nog een keer.” Je blijft dezelfde 
persoon, maar de grootste winst 
van deze periode is voor Verbree dat 
hij niet meer wordt gepakt door de 
systematische overload. Het rode 
lampje waarschuwt eerder, dus maakt 
hij sneller pas op de plaats. “En je 
krijgt veel beter zicht op je zwaktes.”
Inmiddels werkt Verbree dus weer 
volledig. 

En weet hij zijn grenzen aan te 
geven – het signaal dat een verzoek 
of opdracht teveel zou kunnen zijn, 
komt eerder. Niet dat hij zich als 
Bomans in Suriname gedraagt. Wel 
is 'Nee' inmiddels opgenomen in het 
woordenboek.

Popmuziek
Naast het draaien van muziek van 
Bach, luistert Adrian Verbree ook naar 
popmuziek van onder meer Pink Floyd, 
The Beatles en Boudewijn de Groot 
– om een aantal namen te noemen. 
Volgens Verbree vindt hij de rauwheid 
en gebrokenheid beter bij Pink Floyd, 
dan bij Sela. Niet alle muziek van deze 
artiesten is goed bruikbaar. Verbree 
wijst op het onderscheidingsvermogen 
dat je als luisteraar moet hebben. 
Met dat onderscheidingsvermogen is 
het mogelijk om te selecteren welke 
muziek wel en welke muziek niet 
geschikt is in een christelijk leven.
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‘Nee' is inmiddels 
opgenomen in het 
woordenboek

CoramDeoProgram.com

Dit programma van Refo500 stimuleert mensen 
belangrijke waarden van de Reformatie persoonlijk 
toe te passen. Refo500 gaat door met het 
actualiseren van de thema’s van de Reformatie. Het 
Latijnse begrip Coram Deo staat voor het besef dat 
heel het leven zich voor Gods ogen afspeelt en de 
verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt.

Coram Deo Program; waarin zowel waarden uit 
de tijd van de Reformatie als mensen van vandaag 
centraal staan. Het programma is een concrete 
invulling van de eerdere beslissing van Refo500 om 

ook na het reformatiejubileum in 2017 door te gaan 
als internationaal platform. De waarden zijn: vrijheid, 
verantwoordelijkheid, gerechtigheid, kennis en 
verandering. Het programma richt zich op mensen 
die anderen kunnen inspireren, zoals managers, 
politici, wetenschappers, juristen, ouders, studenten 
en leerkrachten. Via verschillende methodes 
gestimuleerd worden na te denken over je eigen 
situatie aan de hand van deze waarden.

Voor 2019 staan onder meer evenementen op het 
programma in Bologna, Grand Rapids, Washington, 
Leuven en Zürich, die in samenwerking met andere 
instellingen worden georganiseerd.

WWWENZO



Zou uit zo'n periode iets goeds 
kunnen komen? Waarschijnlijk 

wel, want vrijwel elke (woord) 
kunstenaar is uit het writer's block 
gekomen. Overigens zou ook een 
letterlijke woestijn een bron van 
creativiteit kunnen zijn. Woestijnen zijn 
natuurlijk niet een oudtestamentische 
uitvinding, maar nog steeds een plek 
waar je naar toe kunt gaan. Of naar 
toe kon gaan. Ik stel me voor dat de 
Dust Bowl ook als een woestijn werd 
ervaren, zowel als fysieke locatie als 
een periode waar men door heen 
moest gaan. De Dust Bowl was een 
periode van droogte en stofstormen 
op de prairievlakten van Canada en 
de Verenigde Staten in de jaren 30, en 
vooral in 1934 en 1936. Het fenomeen 
werd veroorzaakt door extreme 
droogte en decennialange intensieve 
landbouw zonder vruchtwisseling of 
andere technieken om winderosie 
tegen te gaan. Het gevolg was grote 
armoede. Mede vanwege de Grote 
Depressie vertrokken veel Amerikanen 

vanuit de staat Oklahoma, die het 
meest getroffen was, via Route 66 
naar Californië om er een nieuw leven 
te beginnen. Nobelprijswinnaar en 
schrijver John Steinbeck verwerkte die 
thematiek in zijn romans The Grapes 
of Wrath en Of Mice And Men. Ook in 
het werk van folkzanger Woody Guthrie 
is de Dust Bowl een terugkerend 
onderwerp.  

De roman The Grapes of Wrath (De 
druiven der gramschap in het Neder-
lands) van Steinbeck verhaalt over 
de familie Joad uit Oklahoma. Ze zijn 
pachtboeren die naar Californië vertrek-
ken. Het boek vormt de basis voor het 

Woestijn

MET LUIDE TROM(P) | Frits Tromp

Zou er uit de woestijn iets goeds kunnen komen? Schrijvers en kunstenaars zullen 
voor een writer's block het synoniem woestijn gebruiken. Een writer's block is 
een periode waarin de schrijver niet tot het schrijven van teksten komt. Het is 
een tijdelijk onvermogen, zogezegd. De componist Sergej Rachmaninov, schrijver 
Maarten Biesheuvel en tekstdichter Bob Dylan hebben hier last van gehad.

album The Ghost of Tom Joad van 
Bruce Springsteen uit 1995. The Boss 
ontving een Grammy Award voor de 
beste folkplaat van dat jaar. De jonge 
Woodrow Wilson (Woody) Guthrie 
verhuisde als kind met zijn ouders 
ten tijde van de Dust Bowl naar Cali-
fornië. Daar werden “vreemdelingen” 
slechts onder bepaalde voorwaar-
den geaccepteerd. Mede door deze 
ervaringen, nam Woody politieke en 
sociale standpunten in ten gunste 
van de werkende klasse, die hij 
verwerkte in protestliederen. Dit is 
zeer duidelijk te horen in zijn “Dust 
Storm”-balladen (bijvoorbeeld Hard 
Travellin’, Talking dust bowl blues en 
I ain’t got no home). 

Zou uit de woestijn iets goeds kun-
nen komen? Natuurlijk, je wenst 
niemand een 'stofschaal' toe. Maar 
als je het overkomt, zoals bij de 
schrijver Steinbeck of de muzikant 
Guthrie, kun je het ook gebruiken als 
onderdeel van je talent. 
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Nieuw is dat niet. Zo’n 1700 jaar 
geleden onderging de kerk in 

het Romeinse rijk een ingrijpende 
verandering. Met de bekering van 
keizer Constantijn veranderde de 
vervolgde kerk in een bevoorrechte kerk. 
De kerk beleefde een verbluffende 
opmars. Er ontstond een stevig 
georganiseerd kerkverband met 
bisdommen, bisschoppen en concilies. 
Door kerkelijke besluitvorming kwamen 
soms hele volksstammen als ketters 
buiten de kerk te staan. Nu hier dan 
daar, deden dwalingen opgang en 
vochten om erkend te worden binnen 
de ene katholieke kerk. 
Nee, rustig en vredig was het vrijwel 
nooit in de zo vaak geromantiseerde 
‘oude kerk’ uit de eerste eeuwen van 
onze jaartelling.

"Als u volmaakt wilt zijn..."
Gegrepen door de woorden van de 
Here Jezus “Als u volmaakt wilt zijn, ga 
dan heen, verkoop wat u hebt, en geef 
het aan de armen, en u zult een schat 
hebben in de hemel; en kom dan en volg 
Mij”, voegden sommige christenen 
de daad bij het woord. Zij verkochten 
of verdeelden hun bezit en trokken 
eenzaam de woestijn in. Daar leefden 
(overleefden) zij in grotten midden in 
een onherbergzame wildernis. Weg 
van de kerkelijk conflicten, weg van 
de eerzucht van kerkelijke leiders en 
weg van de weelde, de geneugten en 
verleidingen van het leven waardoor het 
kerkvolk dreigde te verwereldlijken. 
Op zichzelf is er natuurlijk niks mis 
mee, om zich voor een bepaalde tijd 
terug te trekken naar een eenzame 

plaats, voor bezinning. Dat kan voor 
lichaam en geest een zuiverende 
werking hebben. Anders wordt het 
wanneer bijbelgedeelten tot de 
verbeelding gaan spreken en teksten uit 
hun verband worden getrokken. 
We citeerden al de woorden, gericht 
aan de rijke jongeling. Daarnaast 
konden bijvoorbeeld Psalm 133, het 
leven van Elia en van Johannes de 
doper en dat van de eerste gemeente 
(Hand. 2) doen verlangen naar een 
andere staat van leven. 
En natuurlijk ook de 144.000 mensen 
rond het Lam, uit Openbaring 14, die 
geen seksuele omgang met vrouwen 
hebben gehad, maar maagdelijk zijn 
gebleven. Materieel arm en ongehuwd 
zijn, zoals Jezus, kreeg een zekere 
status van christelijke volmaaktheid. 

Je leest het geregeld: het aantal kerkgangers daalt gestaag en jaarlijks sluiten 
tientallen kerken hun deuren. Tegelijk is in de afgelopen decennia de kerkelijke 
verdeeldheid gegroeid. Is het dan vreemd dat er meer belangstelling komt voor 
items als navolging en discipelschap? Wij zijn het collectief niet meer eens over 
de kerkelijke koers in een brede zin van het woord. De verwarring over allerlei 
kerkelijke of ethische onderwerpen stijgt. Dat alles kan voeding geven aan een 
groeiende belangstelling onder gelovigen om zich (dan maar individueel) te 
bezinnen op hoe je vandaag als christen hebt te leven. 

De aantrekkings-
kracht van de woestijn
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De woestijn als alternatief
Nu de kerk niet meer werd vervolgd 
en een uiterste liefde voor Jezus niet 
meer met het martelaarschap kon 
worden bewezen, bood de woestijn 
een alternatief. Toen christenen nog 
door beulen werden gefolterd en 
in arena’s door wilde dieren levend 
werden verscheurd, werden zij door 
een onvoorwaardelijk vertrouwen 
op God behoed voor afvalligheid. 

Diezelfde concentratie op God moest 
christenen nu in de woestijn - in 

hun eenzaamheid en ontbering van 
materieel bezit - helpen los te komen 
van lichamelijke driften en zondige 
wereldlijke gedachten of verlangens. 
Voor sommigen was de keuze voor het 
leven als kluizenaar in de woestijn nog 
niet extreem genoeg. Zij zochten een 
zwaardere vorm van zelfkastijding en 
verbleven bovenop een pilaar of lieten 
zich inmetselen in een veel te kleine 
ruimte. Alleen het broodnodige eten en 
drinken werd in een mandje omhoog 
gehesen of door een gat in de muur 
aangegeven. Daarmee konden zij hun 
eigen lijden verlengen.
 
Niet mijn werken
Uiteraard was het een minderheid van 
het christendom dat koos voor een 
verblijf in de woestijn. Voor velen zal 
de bijbelse onderbouwing voor deze 
levensvorm tekort geschoten zijn. Want 

de mens wordt niet gerechtvaardigd 
door eigen werken, maar uit genade 
door Christus. En het kwaad schuilt in 
het menselijk hart zelf en dat neemt 
hij overal mee naar toe. Maar deze 
vorm van ‘levensheiliging’ kreeg wel 
zoveel navolgers, dat het in sommige 
oorden van de woestijn druk werd. 
Er ontstonden kluizenaarskolonies. 
Daarmee was een basis gelegd voor 
de opmars van kloosters, bestemd 
voor monniken en nonnen. Om zich - 
afgezonderd van de wereld - volledig te 
kunnen concentreren op de dienst aan 
God. Maar dat het ook dan nog flink 
mis kan gaan weten we intussen maar 
al te goed. 

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

Albrecht Dürer, De apocalyptische vrouw en de zevenkoppige draak, houtsnede en boekdruk, 1511
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Leven van alles wat 
de mond van de HEER 
voortbrengt
Woestijnreizen zijn populair. Voor sommigen is 

de eenzaamheid van de woestijn, ver van onze 
hectische samenleving, een ideale omgeving om tot 
zichzelf te komen. Anderen zoeken er uitdaging, willen 
de grenzen van hun eigen mogelijkheden verkennen en 
verleggen. Dat deed bijvoorbeeld Arita Baaijens. Zij raakte 
als kind gefascineerd door een plaat van de Sinaïwoestijn 
in de statenbijbel van haar grootvader en door de verhalen 
over de omzwervingen van het volk Israël. In haar eentje 
doorkruiste ze meerdere keren de Sahara. Haar boek Desert 
Songs (2009) laat zien hoe ze in het onherbergzame en 
lege landschap helemaal op zichzelf is aangewezen. Ze 
leerde er, zoals ze zelf zegt, dat een vrouw alles kan!
De apostel Johannes ziet, in een visioen, ook een vrouw 
in de woestijn (Op. 12). Het is blijkbaar een belangrijke 
vrouw, want ze is gehuld in de zon, heeft de maan onder 
haar voeten en een kroon van twaalf sterren op haar hoofd. 
Even eerder zag Johannes haar zelfs als een indrukwekkend 
teken aan de hemel staan. Maar nu is ze gevlucht voor 
een grote vuurrode draak. Hij heeft al geprobeerd het 
kind dat ze kreeg te verslinden, maar dat is niet gelukt. 
Nu heeft hij het op haar gemunt. Wie is deze vrouw? 
Wat moet ze doen? Kan ze zichzelf staande houden in de 
onherbergzame woestijn en zich verweren tegen de draak?
Albrecht Dürer legt de verschillende taferelen van 
Johannes' visioen vast in één beeld waarop alles in 
beweging lijkt. Het is verdeeld in twee zones, een aardse 
en een hemelse. Op de aarde staat de draak dreigend 
tegenover de vrouw. Hij is de oude slang, Gods vijand, 
die maar één doel heeft: haar vernietigen. Daarom volgt 
hij haar tot in de woestijn. Dürer tekent hem als een soort 
reptiel met slangenhalzen en met zeven dierenkoppen, 
allemaal verschillend. Elke kop heeft zijn eigen sluwe 
manier om de vrouw aan te vallen. Een wolvenkop loert 
somber naar de vrouw, een everzwijn snuift en een 

Albrecht Dürer (1471-1528) 
gaf een boek uit met 15 
houtsneden (29 bij 40 cm), 
gewijd aan Die heimlich 
Offenbarung Johannis. 
Naast iedere houtsnede is 
de bijbeltekst afgedrukt. 
Het kleine detail van het 
handgebaar dat de vrouw 
maakt op onze afbeelding 
zal veel mensen herinneren 
aan Dürers bekende 
pentekening Biddende 
handen.

leeuwenbek spuwt een stroom water achter haar aan om haar 
mee te sleuren. Zijn horens en de kronen op zijn koppen 
maken duidelijk hoe sterk en machtig hij is. Angstaanjagend! 
Tegen zo'n monster staat de vrouw in haar eentje 
machteloos. En in de woestijn heeft ze niets om op terug te 
vallen. Toch lijkt de vrouw niet bang, ze ziet er zelfs stralend 
uit. Hoe kan dat, wat is haar geheim? Dat is te zien aan haar 
handen die ze biddend opheft naar de hemel. Daar strekt 
God zíjn rechterhand zegenend uit naar haar. De vrouw weet 
dat hij haar liefheeft, want ze is zijn kerk. Daarom staat ze 
daar vol vertrouwen. God zal haar in de woestijn verzorgen, 
zoals Hij eens het volk Israël verzorgde. Hij geeft haar zijn 
beschermende vleugels en ze mag er leven van alles wat zijn 
mond voortbrengt.

Ida Slump-Schoonhoven
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De woestijn zal 
zich verheugen, de 
wildernis zal bloeien. 
Jesaja 35: 1

Zoals de film De Nieuwe Wildernis, 
over de Oostvaardersplassen. 

Wat een prachtige film, wat een 
fantastische natuur. De mensen die na 
het kijken van de film naar de 
Oostvaardersplassen trokken om dit 
alles met eigen ogen te zien, vielen in 
een zware teleurstelling. Ze zien een 
kaalgevreten landschap met stervende 
dieren. Veel meer een soort woestijn 
dan een paradijs. 

Daarom leidt de Geest Christus naar 
de woestijn. Niet alleen ten behoeve 
van de Oostvaardersplassen. De Geest 
arrangeert een confrontatie tussen de 

duivel en de Christus. Jezus Christus 
die even ervoor is gedoopt en de Geest 
bleef op Hem. Zo is Hij de Gezalfde 
geworden, de door God aangestelde 
Verlosser. Nu begint Zijn werk bij het 
begin. Daar waar het mis ging met 
ons, door ons. In de woestijn, de 
tegenhanger van het paradijs.
Het ging mis in het paradijs. Daar was 
de duivel om de mens te verzoeken. En 

De nieuwe wildernis

het ging over eten. We weten hoe het is 
gegaan…Paradijs wordt woestijn.

En nu is daar de tweede Adam (1 Kor.15: 
45-47). Hij is niet alleen gekomen om 
onze schuld te weg te dragen, maar ook 
om alle gerechtigheid te vervullen. Dat 
wil zeggen: alles goed overdoen, waar 
wij hebben gefaald. 
Daarom de woestijn, het verspeelde 
paradijs. Het herstel moet beginnen 
vanaf het punt waar we zijn. 
De mens tegenover de duivel. En het 
gaat opnieuw over eten: ‘U kunt toch 
uit deze stenen broden maken? Eet 
toch buiten de wil van uw Vader om. 
Ga uw eigen gang. Maak U los van uw 
Vader. Kies voor de woestijn en niet 
voor het paradijs!’
Wil de woestijn weer echt paradijs 
worden, dan moet Christus deze 
verzoeking weerstaan. Waar wij in 
Adam ‘ja’ tegen de duivel zeiden, zegt 
Jezus ‘Nee!’
En als jij nu ‘ja’ zegt tegen Jezus 
Christus, door de Geest, dan gaat het 
paradijs voor je open. 
Dat gebeurt op Golgotha, als de ene 
misdadiger ‘Ja ‘tegen Christus zegt: 
‘vandaag nog zul je met mij in het 
paradijs zijn’. 
Als je dan Jesaja 35 leest, één van mijn 
meest geliefde bijbelhoofdstukken: 
‘De woestijn zal zich verheugen, de 

dorre vlakte vrolijk zijn, de wildernis zal 
jubelen en bloeien’. De woestijn wordt 
een nieuwe wildernis. 
Wij bidden: Leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze’. Een 
gebed dat je mag bidden, als de grote 
vijand aan je trekt. Je geniepig verleidt. 
Als hij tegen je zegt: “ga toch je eigen 
gang, maak je los van God, laat je leven 
niet beperken door je geloof, zoek je 
eigen vrijheid”. 
Dat gebed brengt je in contact met de 
Geest van Christus. Door hem kun je 
de verleiding weerstaan.

Ds. J. Holtland is predikant te 
Veenendaal-Oost

Daarna werd Jezus door 
de Geest meegevoerd 
naar de woestijn om door 
de duivel op de proef 
gesteld te worden.
(Matt. 4: 1)

AL WAT ADEMT | Jacko Holtland 

Wil jij graag gelukkig zijn? Wie níet?! Ten diepste verlangt ieder 
mens maar het verloren paradijs. Soms denk je dat je er iets van 
ziet, maar blijkt het een teleurstelling. 

Oostvaardersplassen, Mart Janse, Veenendaal
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Het is deze stilte 
waardoor kerkverlaters 
de kerk verlaten

Ida Nijman-Stegeman, Tos Slot-van der Woerd en Frits Tromp

De stilte van God
Reinier Sonneveld is theoloog. En hij is schrijver. 
Sonneveld heeft verschillende stripscenario's, korte-
filmscenario's en musicals gemaakt. De combinatie 
van theoloog en (scenario-)schrijver maakt hem tot een 
auteur, wiens werk over ingewikkelde thema's makkelijk 
lezen.

In 2013 verscheen de eerste druk 
van zijn boek De stilte van God 

– Waarom geloven moeilijk is, een 
jaar later volgde de tweede druk. Een 
ingewikkeld thema, want het is deze 
stilte waardoor kerkverlaters de kerk 
verlaten. Hoe zit dat met de stilte 
van God? Waarom horen we niets 
van Hem? En wat is onze eigen rol in 
de communicatie tussen God en de 
mens? Sonneveld weet waar hij over 
schrijft. Hij twijfelde zelf, ondanks 
zijn studie aan de Theologische 
Universiteit Kampen (Broederweg). 
De vakbibliotheek van deze Kampense 
“domineesfabriek” leverde geen 
antwoorden op de vragen van de 
student. Het gebrek aan antwoorden 
leidde er toe dat Sonneveld zich liet 
uitschrijven als kerklid “en noemde 
me niet langer een gelovige”. Maar 
via de relatie met zijn huidige vrouw 
is Sonneveld tóch weer een kerklid 
geworden en een gelovige.

Over die vragen en de zoektocht naar 
antwoorden gaat het boek De stilte 
van God. Daarbij beperkt Sonneveld 
zich niet tot eenvoudige antwoorden. 
Hij laat op een makkelijke manier zien 

hoe grote namen hun twijfels hadden. 
Zoals bijvoorbeeld Moeder Teresa, 
die al vanaf het begin van haar werk 
onder de verschoppelingen in Calcutta 
ervoer hoe God afwezig was in deze 
miljoenenstad en in haar leven. Maar 
ook bijbelse figuren als Mozes, Elia en 
Job kenden de afwezigheid van God. 

Hun twijfel aan Zijn bestaan en het 
gebrek aan antwoorden op hun vragen, 
het staat opgetekend in de bijbel. 
Daarmee, betoogt de auteur, is het 
christendom de enige religie waarin 
twijfel een belangrijk onderdeel is in het 
geloofsleven. Er is ruimte, waardoor 
de gelovige zelf tot nadenken wordt 
gestuurd.
In negen hoofdstukken behandelt 
Sonneveld thematisch de onderwerpen 
waarover vragen en twijfels bestaan. 
Over de zinloosheid van het goede 
in dagen van chaos en ellende. 

Over de verhouding van religie met 
de wetenschap. Over schuld. Over 
een verduistert godsbeeld. Over 
te makkelijke antwoorden. Over je 
eigen aandeel in geloven. Over het 
eigen geweten. Sonneveld biedt geen 
sluitende dogma, evenmin wijst hij de 
twijfel af. Hierbij noemt hij kerkvader 
Augustinus, aan wie de uitspraak 
'Twijfel is de oorsprong van wijsheid' 
wordt toegeschreven. Wel dwingt 
Sonneveld zijn lezers tot een keuze. 
Want voor zowel geloof als ongeloof 
zijn goede argumenten te geven. We 
zijn als mensen verplicht om een keuze 
te maken. In die keuze zijn we vrij om 
te kiezen. Maar kies je voor een leven 
dat geen enkele zin heeft? Of kies je 
voor een leven dat zinvol is en blijvende 
waarde heeft?
De penvoerder laat zijn publiek niet 
hulpeloos achter. Achterin het boek 
heeft hij per hoofdstuk een gespreks-
papier toegevoegd met vragen. Met 
suggesties om per gespreksavond een 
film te kijken, waarbij de twee voorge-
stelde filmtitels passen bij het thema 
van het betreffende hoofdstuk. (FT)

Reinier Sonneveld, De stilte van God, waarom geloven moeilijk is, Buijten & 
Schipperheijn Motief, 2013, Amsterdam, ISBN 978 905 881 6900, 384 pag. 
€18,40

BOEKEN
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Liefdevol in gesprek De gelijkenissen

22

Paul Waterval, Liefdevol in gesprek, 7 lessen uit 
Jezus' ontmoeting met de Samaritaanse vrouw, 2018, 
Vuurbaak, Hilversum, ISBN 978 90 5560 553 8, 80 
pag. € 12,50

Martin van Veelen, emeritus predikant en docent, 
voormalig redactielid van WegWijs, heeft een 

bundel geschreven met uitleg over gelijkenissen en 
beeldspraken in de Evangeliën. Aansprekend en goed 
voor dagelijks gebruik. Want wat is er nu aansprekender 
dan een gelijkenis of beeldspraak? Elk van de 50 
hoofdstukken begint met de bijbehorende bijbeltekst. 
Dan volgt een heldere uitleg met tekstverwijzingen. 
Het begint met het Zout en Licht uit Matteüs 5 om 
te eindigen met Johannes 15. Bengel uit het brave-
hendrikkentijdperk sprak mij wel aan; worden als een 
kind, of de vergelijking met een schaap, leren ons oog te 
hebben voor de onaanzienlijke of lastige gemeenteleden. 
Wie dit ook mogen zijn. Het lijkt me een mooi boek 
om te gebruiken in gesprek 
met andersdenkenden omdat 
er voor elk hoofdstuk 2 tot 4 
pagina’s gebruikt worden en de 
auteur meteen tot de essentie 
van het stuk komt. Zo kom je 
meteen tot een goed gesprek. 
Het laatste hoofdstuk is gewijd 
aan De Wijnstok en de Ranken. 
Over de takken die ‘gekrent’ 
worden; dat is ontdaan van 
de kleine vruchtjes die niets 
opbrengen. Voor krenten en 
reinigen wordt in het Grieks 
hetzelfde woord gebruikt. 
De liefde moet ons aan elkaar binden. ‘De Geest 
mag in ons bruisen!’ Dat er een literatuurlijst en een 
tekstopsomming achterin staat spreekt voor zich. Van 
Veelen gebruikt de term beeldcontaminatie; twee beelden 
door elkaar halen zodat de betekenis wordt verhuld. Pas 
je levensstijl aan aan de fase 
van het leven. (INS) 

Met enoegen las ik dit boekje. Onlangs verscheen 
het bij Uitgeverij Vuurbaak. Eerlijk gezegd heb 

ik het in één dag uitgelezen. Het is vlot geschreven en 
leest makkelijk weg. Het is mooi om het gesprek dat 
Jezus voerde met de Samaritaanse vrouw, te gebruiken 
om er ook voor vandaag van te leren. We zijn vaak zo 

druk, we maken 
denk ik te weinig 
tijd vrij om met 
elkaar in gesprek 
te gaan, en vooral 
om naar elkaar te 
luisteren… en juist 
daarin kunnen we 
onze liefde tonen. 
Het boekje geeft 
goede tips, eerst 
in 6 hoofdstukken 
en daarna min of 
meer samengevat in 
hoofdstuk 7. 

Voor veel mensen is het leven zwaar, het voelt wellicht als 
overleven in de woestijn (pag. 77) en wat is het dan fijn 
als iemand met je in gesprek wil gaan, zodat de woestijn 
verandert in een oase (pag. 78). Maar wat is het ook mooi 
als je zelf iemand tot steun kunt zijn. Mooi dat dit boekje 
afsluit met een lied van Sela: zegen mij op de weg die ik 
moet gaan…

Liefdevol in gesprek gaan met jongeren en ouderen: het 
is niet makkelijk, maar zeker de moeite waard. Jezus wil 
dat we elkaar tot zegen zijn. Fijn dat er gesprekspunten 
en vragen zijn toegevoegd, waardoor het boekje ook voor 
groepen geschikt is. (TSW) 

Martin van Veelen, De gelijkenissen en andere 
beeldspraak in de Evangeliën, Royal Jongbloed, Groen, 
2018, ISBN 978 908 897 2027, 168 pag. € 14,95

GROEN | THEOLOGIE

en andere beeldspraak 
in de Evangeliën

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.



Geloven of niet geloven in God is een onzekerheid. Want 
voor het wel geloven worden goede argumenten gegeven. 

Maar voor het niet geloven zijn eveneens goede argumenten 
te geven. Dit dilemma kwam op de 
vrijgemaakt-gereformeerde predikant 
Bram Beute af, toen hij een les 
Levensbeschouwing gaf aan een vierde 
klas van de Bogerman-school in Sneek. 
“Of God bestaat en wie Hij dan precies 
is, dat is niet iets wat je zeker kunt 
weten,” schrijft Beute in de inleiding 
van zijn boek Ik Geloof, Geloof Ik.
De spanning tussen geloof en 
twijfel wordt niet helemaal opgelost, 
betoogt Beute. “Kennelijk betekent 
geloven lang niet altijd absolute 
zekerheid krijgen, maar vaak: ondanks onzekerheid toch gelo-
ven. Geloven is een keuze maken en daaruit de consequentie 
trekken.”
Beute schrijft dat het christelijk geloof een religie is waarin 
twijfel niet wordt ontkend. De bijbel staat vol met vragen en 
twijfels richting God. En dat is volgens de predikant precies 
de waarde van die bijbelse twijfel: om daar niet zelf mee te 
zitten, maar hiermee naar Degene te gaan aan wie die twijfels 
zijn gericht.
De Kamper predikant geeft afsluitend in zijn boek een hand-
vol redenen waarom hij wél gelooft. Omdat het verhaal van 
de bijbel historisch betrouwbaar is, bijvoorbeeld. Omdat dit 
verhaal zin en richting geeft aan het leven. Dit verhaal ver-
bindt je met mensen waarvan je dat niet verwacht. Maar last 
but not least: 'omdat ik van Jezus houd'.
Elk hoofdstuk heeft achterin het boek een aantal verwerkings-
vragen om door te spreken tijdens bijbelstudie-avonden. (FT)
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Ik geloof, geloof ik

Bram Beute, Ik geloof, geloof ik, eerlijk over twijfel en 
geloof, 2014, Vuurbaak, ISBN 978 905 804 0930,  
144 pag. € 14.95
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Bezinning

IN ZICHT | Frits Tromp 



De woestijn kan ook een plek zijn 
om tot bezinning te komen, 

voorafgaand aan een belangrijke 
taak of opdracht. De bijbel vertelt 
ons dat zowel Jezus als diens 
neef (in ieder geval een familielid) 
Johannes de Doper eerst de woestijn 
in zijn gegaan, voordat ze aan hun 
missie begonnen. Daar waar Elia 
zijn taak en leven als voltooid zag, 
daar begon Johannes de Doper 
aan zijn roeping; Maleachi kondigt 
aan dat Elia terug zal komen om 
onderlinge verhoudingen tussen 
ouders en kinderen te herstellen, 
Jezus geeft aan dat Johannes de 
Doper de wedergekomen Elia is. 
Het zal niet toevallig zijn dat juist 
de evangelist Matteüs de link tussen 
Elia en Johannes de Doper legt. De 
voormalige tollenaar schrijft zijn blijde 
boodschap voor voornamelijk Joods 
publiek, toehoorders die vertrouwd 
zijn met de Schriften. De doelgroep 
had aan half woord genoeg, wat 
mogelijk een reden kan zijn dat de 
evangelisten vaak geen letterlijke 
citaten overschreven en wat slordiger 
waren met de bronvermelding dan 
de wetenschappers van de westerse 
wereld anno nu.

De Italiaanse regisseur Pier Paolo 
Pasolini waagde het in 1964 om het 
evangelie te verfilmen als Il Vangelo 
secondo Matteo. Hij gebruikt hierbij 
de letterlijke citaten uit de Italiaanse 
bijbelvertaling, waarbij geen andere 
teksten worden gesproken. Een vrij 
trage film, die meer dan twee uur duurt. 
Pasolini wilde met zijn verfilming een 
“Christus van de armen, strijdbaar 
en sociaal geëngageerd” laten zien. 
Om dat te bewerkstelligen, maakte de 
regisseur gebruik van amateur-acteurs. 
Zo wordt Maria vertolkt door de moeder 
van Pasolini. 

De opnames vonden plaats in het 
zuiden van Italië. Economisch gezien is 
Italië in de jaren 60 te verdelen in het 
rijke noorden en het arme zuiden. Deze 
scheiding in noord en zuid is het gevolg 
van de industrialisering in het begin van 

de twintigste eeuw die vrijwel beperkt 
bleef tot het noorden van Italië. Het zijn 
vergelijkbare omgevingen als in Jezus' 
tijd, aldus Pasolini. 
De regisseur, die in november 1975 werd 
vermoord op een strand in Ostia bij 
Rome, was een overtuigd marxist. Zijn 
verfilming van het leven en de dood van 
Jezus, moet dan ook in eerste instantie 
worden opgevat als een oproep om op 
te komen voor de kwetsbaren en armen 
in onze samenleving. Geen wonder 
dat Pasolini voor “Matteüs” koos als 
evangelie-verfilming, met de Bergrede 
als inauguerele toespraak van Koning 
Jezus.
Hoe atheïstisch Pasolini ook is, in zijn 
verfilming laat hij expliciet de opgestane 
Jezus zien, vlak voordat Hij ten hemel 
vaart. Het is de vraag of de regisseur 
dit gedeelte van zijn film ter harte 
heeft genomen; hij heeft wel de moeite 
genomen om ook dit gedeelte uit het 
evangelie in beeld te brengen.
De verfilming van “Matteüs” is een 
goede aanleiding om het evangelie 
zelf weer te lezen. En zo weer te horen 
vertellen over onze verlossing. En over 
de aanvang van het werk van Jezus 
en Johannes de Doper, die begonnen 
vanuit de woestijn.

met de Bergrede als 
inauguerele toespraak 
van Koning Jezus
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De woestijn is een plek waar je bij voorkeur niet wilt zijn. Als het volk Israël uit 
Egypte vertrekt, beginnen de bevrijde mensen vrijwel gelijk met klagen. Waren 
we maar bij de vleespotten van Egypte gebleven! Slavenarbeid was niet fijn, 
maar er was tenminste te eten, was de teneur van het volk. De profeet Elia 
vertrok naar de woestijn om te sterven. Zijn leven was ten einde, nu hij volgens 
eigen opvatting als enige profeet was overgebleven. 
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Bijbelstudie uitgaven in boekvorm, 
verkrijgbaar bij de boekhandel

Deuteronomium ds. Dick Dreschler 11,90
 Mozes’ preek met het oog op de toekomst

Naar een nieuwe tempel. Ezra ds. Cees van den Berg 8,90

Ester (ook op audio) ds. D. Grutter 10,90
 Een boek vol van de naam van God

Job (ook op audio) ds. Henk Bondt 11,90
 Waar is de Vader?

Psalmen ds. D. Grutter 10,90
 In het licht van het Nieuwe Testament

Geniet van het leven! Prediker ds. H. vd Berg en W.A. vd Jagt  7,90

Jeremia ds. Dick Dreschler 10,90
 Profeet tegen wil en dank

Daniel ds. Dirk Griffioen  9,50
 Profeet voor vriend en vijand

Amos (ook op audio) ds. Pieter Niemeijer  9,90
 Oordeel over onrecht

Handelingen l ds. M. van Veelen 10,90
 Werkboek bij Hand. 1 – 12

Handelingen ll ds. M. van Veelen 11,90
 Werkboek bij Hand. 13 – 28

Romeinen ds. Pieter Niemeijer nieuw 10,90
 Gods recht geldt voor iedereen

Onwijs rijk. 1 Korintiers ds. Gerrit Gunnink  9,50

Galaten ds. Roel Meijer 9,90
 Christus alleen!

Efeze ds. Alko Driest  9,50

Kolossenzen (ook op audio) ds. Alko Driest  9,90
 Gods mysterie

Drie brieven van Johannes ds. Jan-Willem Roosenbrand  7,90

Openbaring 1 (1-11) ds. E.J. Hempenius  9,50

Jozef ds. Cees van de Berg nieuw 10,90
 Een slaaf wordt onderkoning

Gideon ds. Cees van den Berg 9,90
 Met vertrouwen naar de beslissende slag

Ik kies jou ds. Roel Meijer nieuw 9,90
 Sa,em in gesprek over de uitverkiezing

God laat zich kennen ds. A.J. van Zuijlekom  7,90

Uitgesproken! ds. Egbert Brink  8,90
 Vitaal geloven vandaag
Op weg naar de nieuwe aarde Piet Houtman  9,90

Bijbelstudieuitgaven, speciaal voor 
jongeren, OPEN, ontdekkend bijbellezen 
voor jongeren:
- Bijbelse personen
 diverse auteurs       13,90
- Bijbelboeken
 diverse auteurs       13,90

Gemeenteschetsen, gratis te downloaden 
via www.steunpuntbijbelstudie.nl
Bijbelstudies rondom een thema, 
in 3 leeftijdscategorieën: 
1 Heb ik God lief?
2 Mensen met toekomst
3 Gevouwen handen
4 Jouw probleem: mijn probleem
5 Leiden en laten leiden
6 Gods huis … open huis
7 Hoe gewoon is de doop?
8 Het Heilig Avondmaal
9 Engelen en demonen
10 Gaaf!
11 TOLLE LEGE
12 Je mag er zijn!
13 Zondagsheiliging
14 Groeien in Christus
15 Als één lid lijdt …
16 Heer, U bent mijn leven
17 Schuldig en toch vrijgesproken!
18 Het feest van de eredienst
19 Voor Hem
20 Oneindige missie
21 Liefdedienst m/v
22 Apart en toch samen?
23 Samen op weg naar Vader
24 Seksualiteit in liefde en trouw
25 God en onze euro’s
26 Liefde leven, liefde geven … 
  -over opvoeden
27 Luther, breaking news for 2017
28 Een hart vol vuur, bewust op 
  God gericht 
29 Leerlingen; 10 thema's over
  discipelschap

Kijk voor een korte omschrijving van de uitgaven op www.steunpuntbijbelstudie.nl

N.B. DE BIJBELSTUDIEDAG VINDT PLAATS IN DE NOORDERKERK, 
KERKSTRAAT 15-20 TE BUNSCHOTEN-SPAKENBURG

BONDIG 
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Leiderschap

Waarom doe je wat je doet?

Wat is de zin van ons werk?

Helpen spiritualiteit en zingeving ons 
aan zin in het werk?

Leiden en managen zijn verschillende 
dingen

Verschijningsdatum volgend nummer omstreeks 11-05-2019

Thema’s volgende nummers

• juli/augustus     Van Christus zijn in onze  
     medische fix-it cultuut 
• september/oktober   Psyche en geloof
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Hooglied 8: 14b

‘…Spring als een gazelle,

als het jong van een hert

over de bergen vol balsemkruid.’ 
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