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4 De medische fix-it cultuur | Jan van Houwelingen
 Bijbelstudie Hoe is onze benadering van ziekte en gezondheid? Het kan 

makkelijk een technisch verhaal worden. Jan van Houwelingen wil een 
christelijk verhaal vertellen van ons lichaam. We zijn door de doop in zijn 
dood met Christus begraven en delen in zijn opstanding. Ons lichaam is 
geheiligd door de Geest van God en valt te gebruiken in zijn dienst.
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 Uitwerking De geneeskunde heeft fantastische mogelijkheden gekregen 

om het menselijk lichaam te herstellen van ziekte. Nog geen eeuw 
geleden waren antibiotica of pijnstillers nauwelijks beschikbaar. Ondanks 
al deze ontwikkelingen blijken er zorgen te zijn. Wat mag er medisch-
ethisch en wat betekent Christen zijn bij ziek zijn of worden? In het 
Bijbelse mensbeeld mogen we troost en rust vinden.

12  Naar een christelijke ethiek van inclusie | Frits Tromp
 Interview Als je de Bijbel wilt gebruiken in de christelijke ethiek is 

het nodig om een vertaalslag te maken naar onze maatschappij, 
zegt Thijs Tromp. Een hermeneutische benadering geeft ruimte voor 
eigentijdse afweging van christelijk handelen. Hij beschrijft een vorm van 
gemeenschapsethiek waar we wat aan kunnen hebben, ook als het gaat 
om medisch-ethische vragen. Hoe kan ik een bijdrage leveren aan een 
inclusieve en gastvrije gemeenschap. 

16 Na de synode | Huib Noordzij
 En zó voort Na de synode van Dordrecht kwam er in de volgende twee 

eeuwen geen nationale synode meer. Hoe ging het nu verder? De meeste 
gewesten van de Republiek accepteerden de nieuwe kerkorde niet, maar 
volgden een eigen beleid. Het project van de Bijbelvertaling was in 1623 
nog niet opgestart. Maar in 1637 was de Statenvertaling toch klaar en 
kreeg veel waardering.
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Genees mij, Heer, dan zal ik gezond zijn, red mij, 

dan zal ik veilig zijn. Kon ik u niet altijd prijzen?
Jeremia 17:14
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Van Christus zijn
D e laatste keer dat ik, samen met de andere commissieleden de 

Bijbelstudiedag mocht voorbereiden, hebben we gekozen voor een onderwerp 
wat mij erg aanspreekt. We geloven, mét HC zondag 1, dat wij, in leven en sterven 
het eigendom zijn van onze Heer Jezus Christus. Maar, is dat nog een werkelijkheid 
als we in het medische circuit belanden?

Vinden we dan niet dat we opeens alle mogelijkheden uit de kast moeten halen 
om ons leven, of dat van onze geliefden, zo lang mogelijk te laten duren? Het is 
iets, waar we allen, vroeg of laat mee te maken krijgen en het leek ons goed om 
eens wat dieper in dit onderwerp te duiken. De beide sprekers hebben hun referaat 
verkort aangeleverd bij de redactie, zodat ook u, als u niet aanwezig kon zijn, toch 
de mogelijkheid hebt om hierover te lezen en het op de vereniging te bespreken. 
Zij die wel aanwezig waren in Spakenburg waren zonder uitzondering, zeer geraakt 
door dit onderwerp en de manier waarover er gesproken werd. En wat was Spaken-
burg een geweldige locatie om te gast te zijn! Alle hulde!

Mét deze Bijbelstudiedag is ook een einde gekomen aan mijn voorzitterschap. 
Twee periodes van vier jaar heb ik de bond mogen dienen. Een hele periode, die ik 
met veel plezier heb vol gemaakt. De kracht, gezondheid en wijsheid hiervoor heb 
ik ontvangen van onze Hemelse Vader. Hem komt de dank toe.

Als bestuur zijn we erg blij dat we twee capabele zusters bereid hebben gevonden 
om deze taak gezamenlijk op zich te nemen: Dieneke van de Kamp en Trudy van 
de Boom zullen zich hier voor gaan inzetten de komende jaren. Ik draag de voor-
zittershamer met alle vertrouwen aan hen over. Een foto en introductie staat op 
pagina 26.

48 intro’s heb ik geschreven… het was soms zweten, maar vaak kreeg ik er positieve 
reacties op. Dat bemoedigde mij altijd weer. Hartelijk dank daarvoor! Het was fijn 
om te mogen mee werken aan WegWijs. Hopelijk zijn ze tot een hulp en zegen 
geweest bij het lezen en bestuderen van de Bijbel. Alleen of gezamenlijk op de 
vereniging. 

Graag neem ik afscheid van u, lezers, met de volgende woorden:

‘Ga met God, en Hij zal met je zijn,
Tot wij weer elkaar ontmoeten,
In Zijn Naam elkaar begroeten,
Ga met God en Hij zal met je zijn.'

Katrien Janssens-Salomons, voorzitter Bijbelstudiebond

Wij, in leven 
en sterven

van onze Heer
Jezus Christus
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BIjBelstudIe | Jan van Houwelingen

Voor ieder probleem lijkt er een oplossing te zijn, hoe klein ook. Deze maakbare wereld 
werkt ook door in onze benadering van ziekte en gezondheid. 

De medische
fix-it cultuur
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M et de toename van de medische 
mogelijkheden, neemt ook onze 

overtuiging toe dat alles rondom ons 
lichaam en onze gezondheid te fixen 
valt. Maar niet alles valt te fixen. Dan 
voelt de dokter zich falen en zijn wij als 
patiënten boos. Wij hebben zo geknokt, 
zo gevochten, alles op alles gezet om 
het probleem op te lossen. En het is niet 
gelukt. We zijn boos op de dokter, boos 
op het ziekenhuis, boos op het leven.

Van Christus zijn
In deze context vragen we ons af wat het 
betekent om van Christus te zijn. Door 
het te hebben over ‘van Christus zijn’ 
herinneren we ons eraan dat we een 
God dienen die mens werd en aan een 
kruis hing (1 Kor. 2:2). We zijn van Hem 
die het lijden in zijn lichaam droeg (Jes. 
53:3 en 4). Wij horen bij Hem tot wie de 
voorbijgangers riepen: “Als je de zoon 
van God bent, kom dan van dat kruis” 
(bijv. Mat. 27:42). Anders gezegd: 
“Fix dan je probleem”. De leiders deden 
er een schepje bovenop en snauwden 
hem toe: “Laat die Vader op wie je 
vertrouwt je probleem fixen” (Mat. 27:43). 
Maar dat gebeurde niet. We zijn van deze 
Heer.

Door ons er steeds maar weer aan te 
herinneren dat we van Christus zijn, 
kunnen we biddend leren het leven uit 
te houden en te verdragen. Met al die 
dingen in ons leven die niet te fixen 
vallen. 

Het verhaal van onze lichaam
In een medische fix-it cultuur kan het 
verhaal van ons lichaam heel gemakkelijk 
een technisch verhaal worden. Het 
lichaam is een ding dat je nodig hebt 
voor je levensdoelen. Je hebt het nodig 
om geld te verdienen, te reizen, plezier te 
hebben en gezien te worden. Als dat het 
verhaal van het lichaam is, dan benader 
je ziekte als een technisch probleem dat 
gefixt moet worden. Maar als christenen 
kunnen wij een ander verhaal over 
ons lichaam vertellen. Ik noem wat 
onderdelen van dit christelijk verhaal van 
ons lichaam. Daarna doe ik een voorstel 
voor hoe dit verhaal vormend kan zijn 
voor onze houding bij de dokter in de 
spreekkamer.

Ons lijf is gedoopt. Met huid en haar zijn 
we meegenomen in de doop. De apostel 
Paulus zegt: dat is doodgaan met Jezus 
geweest. (Rom. 6:3ev en Kol. 2:12) We 
zijn door de doop in zijn dood, met 

Hem begraven. Om nu te delen in Jezus’ 
opstanding. Dat begint nu al met een 
nieuw leven dat mogelijk is door dezelfde 
macht van de Vader die ook werkzaam 
was in Jezus toen deze op de Paasdag 
opstond uit de dood. (Ef. 1:18ev en Fil. 
3:10) Dit deel van het christelijk verhaal 
van ons lichaam is zo relativerend. Ons 
lijf heeft een betekenis gekregen die 
al het andere overtreft. Het hoeft niet 
meer koste wat het kost sterk, jong, 
vruchtbaar of zwoel te zijn. Het heeft een 
plek gekregen in niets minder dan Gods 
opstandingsplan.

Ons lichaam is vlees van Jezus’ vlees en 
been van zijn gebeente (vraag en antwoord 
76). Hiermee verwoordt de catechismus 
het diepste geheim van avondmaalvieren. 
Door gelovig avondmaal te vieren ben 
ik werkelijk één met Jezus, verheerlijkt 
en verheven aan de rechterhand van 
de Vader. Als de apostel Paulus de 
christenen helpt met vraagstukken die 
hun lichaam betreffen, verwijst hij hen 
naar dit diepste geheim (1 Kor. 6:12 ev, 1 
Kor. 10:14 ev, 1 Kor. 11:27). 
Ons lichaam is deel van het lichaam van 
Christus, de kerk (1 Kor. 12: 12). De kerk 
is geen idee, maar een heel concrete 
en tastbare gemeenschap van mensen. 
Het is een levend lichaam dat doet en 
denkt, dat liefheeft en lijdt. Ons lijf maakt 
hiervan deel uit en mag heel concreet 
meedoen met de kerk. Zo behoudt het in 
de kerk altijd betekenis. Omdat het deel is 
van een groter geheel. 

5

De liefdevolle 
gemeenschap heeft door 
de inwonende Geest 
alles in zich om ons mee 
te nemen in een leven 
van diep vertrouwen 
op Gods goedheid 



Als een deel van het lichaam van Christus 
behoudt ons lijf niet alleen betekenis, 
maar ontvangt het veiligheid en zorg. Het 
is immers deel van een gemeenschap die 
hun Heer indringend heeft horen zeggen: 
De hongerige in jullie midden? Dat ben 
ik. Geef hem te eten. De dorstige? Dat 
ben ik. Geef haar te drinken. De ont-
heemde? Dat ben ik. Neem hem op in 
jullie leven. De naakte? Ook dat ben ik. 
Kleed haar. De zieke? Inderdaad, dat ben 
ik. Zoek hen op. De gevangene? Dat ben 
ik. Ga naar haar toe (Mat. 25: 31-46). 

Ten slotte kunnen wij met ons lijf dat 
doen wat de allerhoogste waarde heeft. 
Namelijk het eren van God. Ons lichaam 
kan gereedschap zijn in de hand van God 
(Rom. 12:1) Ons lichaam is zo geheiligd 
door de Geest van God dat het te 
gebruiken valt juist in de dienst aan God. 
We mogen daarmee barmhartig zijn, 
zoals onze hemelse Vader barmhartig is. 

Het verhaal van ons lichaam in 
een medische fix-it cultuur
Het christelijk verhaal van ons 
lichaam herinnert ons er aan dat 
wij van Christus zijn. Van Hem die 

verheerlijkt is, eeuwig leeft en ons in 
zijn heerlijkheid laat delen. Niets kan 
ons van zijn liefde scheiden (Rom. 
8:35-39). Dat is gezond verklaard zijn, 
zoals niemand je ooit gezond zal 
kunnen verklaren. Hoe meer dit geloof 
ons eigen is geworden, hoe krachtiger 
zullen wij zijn om het te verdragen of 
zelfs te aanvaarden als er geen fix voor 
onze ziekte is Daarom kun je zeggen: 
dokter ik ben gezond ook al ben ik ziek.

Als het verhaal van ons lichaam is dat 
wij ons lijf in dienst van God kunnen 
stellen, dan krijgt gezondheid een 
heel nieuwe betekenis. Dan verlang je 
naar genezing en gezondheid, zodat je 
gerechtigheid kunt doen. Genezing en 
gezondheid zijn een geschenk van God, 
zodat wij een geschenk voor anderen 
kunnen zijn. Daarom kunnen we 
zeggen: dokter, genees me zodat ik God 
kan dienen.

Onze gezondheid mogen wij vooral 
inzetten voor mensen die géén 
genezing ontvangen. Wij mogen met 
hen zijn, zodat zij zich niet alleen of 
vergeten voelen in hun ziekte. Zieken 

hebben onze nabijheid, bewogenheid 
en respect nodig om hun ziekte in 
geloof te kunnen dragen. Daarom 
kunnen wij vragen: dokter, genees me 
zodat ik met de zieken kan zijn.

Soms, zo niet vaak, zal de dokter een 
slechtnieuwsgesprek moeten voeren. 
En zoals alle mensen dat willen, 
zo wil de dokter ook hoop kunnen 
bieden. Als christenen, met onze diepe 
gezondheid, kunnen we ook zeggen: 
dokter wilt u helemaal eerlijk zijn. Vertel 
me de ernst. U hoeft me niet tegen 
beter weten in hoop te bieden. Ik leef 
met hoop. Ik verwacht de dag van 
Christus, wanneer Hij alles goed zal 
maken. Ik kan in deze hoop het leven 
loslaten. 

Tot slot betekent het christelijk verhaal 
over ons lichaam dat er een liefdevolle 
gemeenschap is die met ons is en blijft 
als de dokter ons probleem niet kan 
fixen. Deze gemeenschap heeft door de 
inwonende Geest alles in zich om ons 
mee te nemen in een leven van diep 
vertrouwen op Gods goedheid. Met 
liederen en preken herinnert ze ons 
eraan dat we van Christus zijn. Hoe 
oud, ziek, versleten, krakkemikkig of 
vergeetachtig ons lijf ook is geworden. 

Daarom kunnen wij zeggen: dokter, u 
staat er niet alleen voor, ik ben deel van 
de kerk.

Ds. J. van Houwelingen is predikant te 
Zutphen

6

Samenvatting 
Het lijkt of er voor ieder medisch probleem een oplossing is. Maar niet alles 
valt te fixen. Wij zijn van Christus en dat herinnert ons eraan dat we een God 
dienen die mens werd en aan een kruis hing. Wij zien ons lichaam niet als een 
ding dat je nodig hebt voor je levensdoelen. Ons lichaam is gedoopt en we 
delen nu in Jezus’ opstanding. Ons lichaam heeft een plek gekregen in Gods 
opstandingsplan. En door gelovig avondmaal te vieren ben je werkelijk één 
met Jezus, de verheerlijkte. Ons lichaam is deel van het lichaam van Christus, 
de kerk, een tastbare gemeenschap van mensen.



hoofd hart handen | Jent van Ommen

Hoofd Hart Handen

n	 	Wat is een goede dood? Mogen we 
gebruik maken van pijnbestrijding 
en of palliatieve sedatie? 
Onderbouw je antwoorden met 
argumenten die je vindt in de Bijbel.

n	 	Lees eens Prediker 8: 8. Hoe 
achterhaald is deze tekst? Of juist 
niet?

n	 	Een natuurlijk leven bestaat niet; 
baby’s worden al op jonge leeftijd 
gevaccineerd. Zou je op grond 
hiervan kunnen stellen dat God wil 
dat wij een leefbaar leven leiden, 
en dat wij daar zelf een einde aan 
mogen maken? Hoort dit dan ook 
bij de autonomie van de mens, de 
mogelijkheid om het leven terug te 
geven aan de Schepper?

n	 	Wat is het verschil tussen 
euthanasie en zelfdoding?

Voor werkvormen: www.steunpuntbijbelstudie.nl

Opdracht
Ga met mensen uit je omgeving nadenken over zinvolle besteding van het leven, zodat euthanasie niet meer nodig is.

Stelling
n	 	Euthanasie is de menselijke manier om de regie van God over te nemen.
n	 	Euthanasie is een vorm van barmhartigheid.
n	 	De mens gaat aan zijn eigen genialiteit ten onder.
n	 	Ik ben gezond! Ook al ben ik ziek.

n	 	Lees 1 Korintiërs 15: 26. Mag je 
de strijd met deze laatste vijand 
uitstellen? Omdat je er nog niet 
aan toe bent om je Schepper te 
ontmoeten?

n	 	Is Prediker 7: 14 ook jouw 
uitgangspunt als het gaat om de 
‘slechte’ dagen in je leven? Maakt 
dit ze dan ook draaglijker en beter 
te hanteren? Of wordt de frustratie 
dan alleen maar groter? Jezus had 
als oplossing voor (psychische) 
ziekte, leven! Lees maar eens de 
genezingen die Hij deed. Wat 
zeggen deze voorbeelden jou?

n	 	Wat betekent het dat jij Christen 
bent, in het ziek zijn of worden? 
Maakt het voor jou verschil dat je 
gedoopt bent?

n	 	Lees Genesis 27: 1-4 en zoek 
op wanneer Isaäk daadwerkelijk 
gestorven is. Kun je stellen dat 
God soms een andere weg gaat 
dan wij gelovigen graag zouden 
willen? En is ‘oud en der dagen 
zat’ vergelijkbaar met ons ‘voltooid 
leven’? 

n	 	Wanneer is een leven voltooid? Wie 
bepaalt dat? Klaar met het leven = 
klaar voor de dood?

n	 	Benoem twee voorbeelden uit de 
Bijbel waaruit blijkt dat het tegen 
Gods wil is om voortijdig een einde 
te maken aan een leven. Kun je 
deze voorbeelden gebruiken om 
tegen euthanasie te zijn?

n	 	Is een leven zinvol inrichten een 
manier om euthanasie tegen te 
gaan? Geef voorbeelden. Kun je 
stellen dat door meer medische 
kennis en keuzes de mens wel 
moet kiezen voor euthanasie? Hoe 
mogen we wel sterven?

n	 	Wanneer ons de moed ontbreekt 
om te leven, mogen we dan een 
beroep doen op Gods engelen, zie 
Marcus 1: 13 en Lucas 22: 43? Of is 
dit alleen voor Jezus weggelegd?

n	 	Bezint eer ge begint. Zou je met 
dit spreekwoord in je achterhoofd 
de behandelkamer van een arts 
moeten binnen stappen?
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uItwerkIng | Ad Dees

Alles maakbaar...
De medische wetenschap heeft zich geweldig ontwikkeld, maar dat roept ook vragen 
op. Moet alles wat kan en zijn we niet erg veel met ons zelf en ons lichaam bezig? Is 
er nog tijd om na te denken over het levenseinde? We benaderen dit onderwerp met 
hulp van een korte terugblik in de geschiedenis van de geneeskunde.  

I n 1347 arriveerde de pest vanuit 
Azië in Europa. Zoals we nu weten 

was de oorzaak een bacterie, Yersinia 
pestis. De ziekteverwekker verspreidde 
zich via vlooien, met knaagdieren als 
gastheren. Een Genees schip bracht zo 

de ziekte in Italië aan land. De gevolgen 
waren catastrofaal. De sterfte bedroeg 
meer dan 20 miljoen mensen, een derde 
van de Europese bevolking. De pest of 
zwarte dood werd door de paus een 
straf van God genoemd. De oorzaak 

werd gevonden in een astrologische 
verklaring. De conjunctie van 3 
hemellichamen Saturnus, Jupiter en 
Mars, op 25 maart 1345. Opvallend was 
dat er minder Joden werden getroffen. 
Het leidde tot volkswoede en heftige 
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vervolgingen, pogroms. Achteraf is de 
verklaring dat de (oudtestamentische) 
hygiëne-gewoontes de verspreiding 
onder Joden beperkt heeft. Zieken 
werden in die tijd verzorgd in 
hospitalen. Na de kruistochten werden 
door de katholieke kerk en verschillende 
kloosterorden, hospitalen gesticht. 
Lepra kwam veel voor. In de behandeling 
speelden dieet, kruiden, maar ook 
mystiek een grote rol. Chirurgie was 
nog heel beperkt. In de zorg namen de 
deugden, zoals barmhartigheid, een 
grote plaats in. 

Geweldige mogelijkheden
Hoe anders is het in de huidige tijd. 
Ziekenhuizen zijn kathedralen van 
medische kennis geworden, High 
Tech instituten, waar alles reparabel 
en transplantabel lijkt. De moderne 
geneeskunde heeft fantastische 
mogelijkheden gekregen om het 
menselijk lichaam te herstellen van 
ziekte. Die stappen zijn vooral in 
de laatste twee eeuwen gezet met 
de komst van operatie technieken 
en geneesmiddelen. Wie kan zich 
voorstellen dat er geen antibiotica 
of pijnstillers waren? Toch is het nog 
geen eeuw geleden dat die nauwelijks 
beschikbaar waren. F.D. Roosevelt, 
president van de VS, leed aan de 
gevolgen van een kwaadaardige hoge 
bloeddruk, met piekwaarden tot 
260/150 mm Hg. Er zijn historici die 
vermoeden dat zijn conditie in 1944 
de onderhandelingen met Churchill 
en Stalin op Jalta over de toenmalige 
verdeling van de wereld, ernstig 
beïnvloedt heeft. Dat hem met name het 
lot van Oost Europa ontgaan is. 

En wat te denken over de kennis van 
de erfelijkheid? Begonnen bij een 
eenvoudige Oostenrijkse monnik, 

Mendel, later gekaapt door de nazi’s 
voor hun rassenleer (eugenetica). Na de 
Tweede Wereldoorlog verworpen door 
het communisme, nurture in plaats 
van nature. Inmiddels is de genetica 
een enorm ontwikkeld kennisveld. 
Wie wordt in zijn of haar familie nooit 
geconfronteerd met vragen over 
erfelijke vormen van trombose, borst- of 
darmkanker? En we weten dat 1 op de 
16 pasgeborenen in meer of mindere 
mate lijdt aan een van de 8000 erfelijke 
aandoeningen. 

Ook op het gebied van 
onderzoeksmogelijkheden zijn enorme 
stappen gezet. Met behulp van CT-scans 
en MRI’s kan het menselijk lichaam 
van alle kanten bekeken worden. Over 
de functie van organen worden we 
niet alleen door beelden geïnformeerd 
maar ook door bloeduitslagen. Daartoe 
behoren  onder meer biomarkers, 
specifieke orgaaneiwitten die op acute 
schade door hartinfarct, trombose of 
longembolie kunnen wijzen.
Door al deze ontwikkelingen is de 
gemiddelde leeftijd in Nederland 
toegenomen naar 79 en 83 jaar (M/V) 
in 2017. 

Voorspoed en toch tobben?
Wil dat zeggen dat Nederlanders ook 
heel erg gelukkig en tevreden zijn? 
Ondanks het feit dat we tot de rijkste 
en welvarendste landen ter wereld 
behoren, blijken er toch zorgen. We 
tobben in voorspoed. Hoe komt dat? 
Het antwoord op die vraag is niet 
eenvoudig. Wel is duidelijk dat de 

geschetste vooruitgang schaduwzijden 
kent. Een deel daarvan is medisch, 
maar er zijn ook maatschappelijke 
en economische ontwikkelingen die 
de beleving van gezondheid kleuren. 
Op de achtergrond spelen niet alleen 
algemene, maar vooral persoonlijk diepe 
vragen: ‘Wie ben ik en hoe leef ik?’; ‘Wat 
is de betekenis van mijn lichaam?’; ‘Wat 
mag er medisch –ethisch?’. En tot slot 
zijn er de geloofsvragen: ‘Wat betekent 
Christen zijn bij ziek zijn of worden?’, 
‘Waarom wordt ik niet beter? of ‘Hoe 
mag ik sterven?’ We lopen de vragen na.  

Algemene ontwikkelingen
 Vergrijzing: Het ouder worden 
gaat gepaard met beperkingen. 
Gemiddeld zijn we tot ongeveer ons 
60e levensjaar gezond en komen in 
de laatste 20 jaar de beperkingen. 
Denk aan aandoeningen van het 
bewegingsapparaat maar gelukkig 
kunnen knieën en heupen vervangen 
worden. In 1990 was ongeveer 20% 
van de bevolking 65 jaar of ouder. 
Inmiddels kruipt dat getal naar de 30%. 
Binnen die vergrijzing neemt het aantal 
ouderen met zorgbehoefte, al dan niet 
samenhangend met dementie, sterk toe.  
 Kosten: De kosten in de zorg 
bedragen inmiddels meer dan 90 
miljard per jaar, waarvan meer dan 
4 miljard voor geneesmiddelen. 
Die lasten zijn de laatste decennia 
opgevangen door enerzijds rigoureuze 
bezuinigingen en anderzijds door vrij 
spel te geven aan marktwerking en 
verzekeraars. Dat beleid heeft echter 
averechts gewerkt en tot verschraling en 
aanzienlijke personeelstekorten geleid. 
In veel instellingen is er een gebrek aan 
voldoende geschoolde medewerkers. 
 Welvaart: De Nederlander wordt 
ouder en het gewicht neemt toe, wat 
leidt tot  welvaartsziekten als diabetes, 

Volledige autonomie 
bestaat niet. Wie 
leeft er alleen?
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Samenvatting
Ziekenhuizen zijn kathedralen geworden van medische kennis. Grote 
stappen zijn er gezet door de komst van operatietechnieken en 
geneesmiddelen. Maar toch kent deze vooruitgang schaduwzijden. We 
tobben in voorspoed. Vooral persoonlijke diepe vragen en de geloofsvragen 
spelen op de achtergrond. Algemene ontwikkelingen zijn de vergrijzing, 
de kosten in de zorg, de welvaart. Medisch-ethische vragen gaan over het 
zelf gekozen levenseinde. Geloofsvragen gaan over: zijn we van onszelf en 
besluiten we autonoom hoe we leven en eindigen?

onnodig lijden beperken zonder dat 
de levenstijd bekort wordt. Dat is niet 
hetzelfde als een euthanasieverzoek om 
een moeilijk leven te voorkomen.
 Regelmatig wordt gesproken over 
existentieel lijden en voltooiing als 
basis voor het vrijwillig levenseinde. 
Het leidt tot een andere vraag: wanneer 
autonomie betekent dat ik leef en besluit 
op eigen houtje, waar is dan de ander? 

In mijn visie en door praktijkervaring, 
bestaat volledige autonomie niet.  
Wie leeft er alleen? De filosoof A. W.  
Prins noemt de term voltooid leven 
een schandaal, een altijd-mooi-weer 
beschrijving, ver van de werkelijkheid. 
 Juridisering en vertechnisering. De 
huidige wetgeving in de medische sector 
stamt voornamelijk uit de jaren 60 en 
70 van de vorige eeuw. De regelgeving 
kwam tot stand uit onvrede met de 
beperkte rechten van de patiënt/cliënt. 
Dat is doorgeslagen. Het legaliseren 
van het levenseinde, artsen treden 
op namens de staat, betekende het 
uitnodigen en regelen van de dood. 
 De wetgeving heeft in feite in 
juridische zin de eeuwenoude Eed 
van Hippocrates vervangen. Toch 

blijken we niet zonder verantwoorde 
gedachtekaders, de medisch ethiek, 
te kunnen. Kort samengevat zijn de 
belangrijkste handvatten afkomstig uit 
3 stromingen. Allereerst Hippocrates: 
wel doen en niet schaden; in de tweede 
plaats de Joods-Christelijke eerbied voor 
het leven; tot slot de Verlichtingsethiek: 
respect voor de autonomie. 
 Er is in het medisch handelen 
sprake van normen en waarden 
(principes), maar ook van te bereiken 
doelen. In de uitwerking kan het 
accent liggen op ethiek die voor het 
nut gaat (wat bewezen is), contract 
(wat afgesproken is) of gestoeld op 
houding en mensbeeld. Bij het laatste 
spelen de deugden (voorzichtigheid, 
rechtvaardigheid, moed, etc.) een grote 
rol. 

Geloofsvragen
Met de medische ethiek komen we 
uit bij het mensbeeld in ons leven. 
Zijn we van onszelf en besluiten we 
autonoom hoe we leven en eindigen? 
In het bijbelse mensbeeld mogen we 
een andere troost en rust vinden. We 
zijn schepselen in Zijn hand geschapen 
naar Zijn beeld. Maar we hebben ook te 
maken met zondeval. Er zijn ‘doornen 
en distelen’ en ‘de schepping zucht’, 
maar er zijn ook beloften en (cultuur) 
opdrachten. We mogen in liefde voor 
God en onze naaste leven. Dat nodigt 
uit om ons maximaal in te zetten, ook 
op medisch terrein. Het bepaalt ook 
onze beperkingen, wij kunnen niet alles 
fixen. ‘Mijn tijden zijn in uw hand’, 
dichtte de Psalmdichter (Ps. 31: 16). Er 
komt een eind aan ons leven (Hebr. 9), 
maar we worden ook herschapen (Rom. 
8). Respect voor het leven, goed doen 
voor elkaar in het hiernumaals en de 
belofte van het hiernamaals.  Wat wil je 
nog meer!

Dr. A. Dees, internist Ikazia Ziekenhuis 
Rotterdam

hart- en vaatziekten, maar ook tot 
kwaadaardige aandoeningen. Preventie 
vraagt veel inspanning. We verzadigen 
onszelf tot we er letterlijk ziek van 
worden. Daarbij komt luchtvervuiling 
in verstedelijkt gebied. Er zijn meer 
dan 1,5 miljoen Nederlanders die 
ademhalingsmiddelen nodig hebben. Er 
zijn bijna 1 miljoen Nederlanders met 
ouderdomsdiabetes.
 Individualisering: De grote nadruk op 
individuele ontplooiing en de behoefte 
om alles uit het leven te halen, is niet 
zonder gevolgen gebleven. Gezondheid 
is een recht geworden in plaats van 
een voorrecht. Zwart wit neergezet: 
een ontwikkeld mens is gezond, met 
een lichaam, dat helpt het goede 
leven te leiden. Schoonheid en fitness 
beleven gouden tijden. Daar hoort geen 
onvolkomenheid, lijden of ziekte bij. En 
als er wat tegenzit, kan het inderdaad 
vaak gefixt en gerepareerd worden, maar 
niet altijd. Is een zieke medemens dan 
van minder waarde?

Medisch-ethische vragen
Als er sprake is van ernstig lijden, 
moet je dan ook zelf kunnen beslissen 
wanneer het over en uit is met je 
lichaam? Het zelf gekozen levenseinde 
is een actueel maar ook heel kwetsbaar 
onderwerp geworden. 
 Wat is een goede dood? Een sterfbed 
met veel pijn of ernstige kortademigheid 
hoeft niet, bij ernstige klachten kunnen 
pijnbestrijding en palliatieve sedatie 

De liefde voor God 
nodigt uit om ons 
maximaal in te zetten, 
ook op medisch terrein
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Als je onderweg bent naar de morgen

wil het niet zeggen dat

de nacht dan korter wordt.

Je wordt echter wel met kracht omgord

door Hem in Wie jij bent geborgen.

Als je uitkijkt naar de nieuwe morgen

kan de nacht nog wel

een lange, stille nacht zijn.

Maar te midden van je angst en pijn

is Hij er die voor jou blijft zorgen.

Als je weet dat het licht zal komen

wordt het donkerste uur

er nog niet altijd lichter van.

Maar de Vader die alles dragen kan

heeft ook deze last op Zich genomen.

Als je weet dat het donker zal verdwijnen

wil dit niet vanzelf leiden

tot geloof dat steeds maar groeit.

Maar als je je zwak voelt en vermoeid,

wordt jouw open hand één met de Zijne.

Ronald Lammers Uit:  www.gedichtensite.nl

Open hand



Hoe werkt de Bijbel in de ethiek 
van onze tijd? Dat is voor 

christenen een centrale vraag. 
“Christenen baseren hun waarden 
en normen op een boek met een 
moraal uit het Midden-Oosten van 
twee-, vier- of mogelijk zesduizend 
jaar geleden. Je ziet in de Schrift 
dan ook onderwerpen die we soms 
wel en soms niet herkennen in 
onze samenleving,” aldus Thijs 
Tromp. “In de Bijbel worden regels 
voorgeschreven over werken en 
rusten, oogsten, bezit, de omgang 
tussen mannen en vrouwen en 
over seksualiteit. Die ademen een 
heel andere atmosfeer dan onze 

hoog-technologische cultuur in het 
Westen.” Daarnaast zijn er nu tal 
van thema’s die niet als zodanig 
aan de orde komen in de Bijbel, en 
evenmin bij Plato, Aristoteles en in 
het hindoeïsme. “Transgenders kom 
je er niet tegen, althans niet in de 
zin zoals wij daar nu over denken en 
spreken. Opvattingen veranderen in 
de loop der tijd ook. Ons begrip van 
een romantische liefde als dominant 
concept, waarbij je trouwt met het 
individu van je keuze, verschilt van de 
opvattingen in de Bijbel. Een vrouw 
was in de Bijbel ook een vorm van 
kapitaal, je betaalde er een bruidsprijs 
voor.”

Vertaalslag
“Als je de Bijbel wilt gebruiken in de 
christelijke ethiek is het dus nodig 
om een vertaalslag te maken, van 
een aantal millennia geleden in 
een andere culturele context, naar 
onze maatschappij. Stel dat je wilt 
weten of het oké is om je organen 
te doneren, dan zul je in de Bijbel 
vergeefs naar voorschriften hierover 
zoeken, want het nadenken over 
orgaandonatie wordt pas relevant 
als de mogelijkheden zich hiervoor 
aandienen. In het ergste geval 
kom je dan uit bij het verbond 
op het maken van inkervingen in 
het lichaam, Dat heeft meer te 

Naar een christelijke 
ethiek van inclusie

Dr. Thijs Tromp (1970) is directeur van Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders. Onlangs is hij benoemd 
als bijzonder hoogleraar Diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit. Hij wil in de komende vijf jaar 
onderzoeken welke rol het diaconaat kan vervullen om sociale uitsluiting terug te dringen en inclusie in kerk, 
zorg en samenleving te bevorderen. 

IntervIew | Frits Tromp

Ethiek is het nadenken over het handelen, in het licht van goed en kwaad. Het gaat dus 
om de vraag: ‘Wat is goed om te doen?’ Vaak denken we helemaal niet over die vraag 
na: we handelen zoals dat gebruikelijk is of zoals het hoort. Wat gebruikelijk is, noemen 
we de moraal. De moraal verschilt per groep. Soms is het niet helder wat normaal is. 
Dan moeten we over ons handelen nadenken. Dat doen we in de ethiek. In het burgerlijk 
wetboek is de moraal van ons als Nederlandse burgers vastgelegd. In de kerk verwijzen 
we voor ons goede handelen naar de Bijbel. 
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maken met het afstand houden tot 
heidense rituele praktijken, dan met 
orgaantransplantatie. Je gaat dan 
geforceerd op zoek naar normen, 
terwijl waarden leidend zouden 
moeten zijn. Bijbelse waarden 
als respect voor het lichaam als 
tempel van de Geest, eerbied voor 
het leven als schepsel van God, de 
beschermwaardigheid van het leven 
of naastenliefde. Hoe dat uitpakt voor 
een christen is dan een persoonlijke 
zaak, ieder moet in het licht van die 
waarden zijn of haar eigen afweging 
maken. Let erop dat die waarden 
verschillen van liberale opvattingen 
als ‘de integriteit van het lichaam’. 
Achter die formulering schuilt een 
overtuiging over autonomie, alsof 
ieder mens zelf de baas van zijn 
lichaam is. Dat staat haaks op een 

christelijk waardepatroon. Deze 
manier van ethisch redeneren wordt 
hermeneutisch genoemd: het kijken 
naar het basale waardepatroon is 
belangrijker dan de zoektocht naar 
concrete voorschriften.”

Een stap verder
Tromp zou graag nog een stap 
verder zetten. Een hermeneutische 
benadering geeft de ruimte voor een 
eigentijdse afweging van christelijk 
handelen in onze moderne cultuur. 

Maar die benadering blijft volgens 
hem nog sterk individueel. “De vraag 
hoe ik mijn handelen ten opzichte 
van mijn God kan verantwoorden lijkt 
vraagstelling van de moderne liberale 
cultuur: hoe kan ik mij zelf voor 
mijzelf rechtvaardigen. Ik betwijfel 
of God werkelijk zo geïnteresseerd 
is in mijn unieke allerindividueelste 
afwegingen. Ik geloof dat het onze 
Vader meer te doen is om een wij, om 
een gemeenschap van liefde en vrede. 
Uiteraard komen in die gemeenschap 
personen tot hun recht komen, maar 
het gaat er ten diepste om dat liefde, 
vriendschap, vrede en wederzijdse 
aanvaarding als gemeenschap tot bloei 
komen. Niet alleen als veilige plek 
voor de eigen mensen, maar juist 
als een gastvrij huis waar vreemden 
welkom zijn.”
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Moraal is immers even mooi als 
griezelig, volgens Tromp. “Wat is 
normaal, vraagt de moraal. Daarmee 
bepaal je ook wie normaal is en 
wie abnormaal? Moraal sluit ook 
mensen in en mensen buiten. Jezus 
overschreed voortdurend de grenzen 
van de normaliteit. Hij zocht mensen 
op die door ziektes onrein waren, 
had contacten in kringen van de 
bezetter, ging eten met prostituees 
en foute ambtenaren. ‘Dat is toch 
niet normaal?' zullen velen gedacht 
hebben. Jezus had kennelijk een 
speciale voorkeur voor abnormale 
types, die hij normaal behandelde 
door in contact met hen te treden.”

“Eenzelfde beeld van gastvrijheid en 
liefde voor het vreemde komt ook in 
de brieven van Paulus naar voren. In 
Christus doet het er niet toe of je man 
of vrouw bent, heiden of Jood, slaaf of 
vrije. Breek met die hekjes en grenzen, 
wees niet bang voor het vreemde, 
maar dien elkaar in liefde. 
Een radicaal christelijke ethiek is 
daarom niet primair gebaat bij de 
vraag: hoe kan ik mij op grond van 
de Bijbel voor God verantwoorden, 
maar 'Hoe kan ik zó leven dat ik een 
bijdrage lever aan een gemeenschap 

van liefde, vrede en trouw. Een 
inclusieve en gastvrije gemeenschap, 
waar alle mensen welkom zijn, de 
minsten allermeest?'”

Gemeenschapsethiek
Het is deze vorm van 
gemeenschapsethiek waar we volgens 
Tromp wat aan kunnen hebben in 
onze maatschappij, ook als het gaat 
om medisch-ethische vragen. 
“Als het gaat om ethische vragen op 
het gebied van de gezondheidszorg 
lijkt er een ongemakkelijkheid in te 
sluipen als het gaat om afwijkingen 
en het verdragen van lijden en 
pijn. Hoeveel ruimte is er in onze 
maatschappij voor het vreemde 
en het afwijkende? Als bij een 
twintigwekenecho blijkt dat het 
komende kind een afwijking heeft, 
worden ouders voor de keuze gesteld 
of zij het kind willen laten komen. 
Voor deze vraag worden ook 
christelijke ouders gesteld. De norm 
is: gij zult niet doodslaan, de waarde 
is eerbied voor het leven, maar een 
keuze voor het leven kan pas echt 
gemaakt worden als er daadwerkelijk 
een gemeenschap is waar kinderen 
met ernstige beperkingen als 
volwaardige mensen worden 

aanvaard. Als zo’n gemeenschap 
niet bestaat, worden normen hard en 
waarden harteloos.” 
“In een gemeenschap van liefde en 
zorg is ruimte voor afwijking, omdat 
afwijking vrij normaal is en er ten 
diepste niet toe doet. Daarmee los 
je pijn en belemmeringen die met 
ziekte en beperking meekomen niet 
op, maar ze staan aanvaarding van 
elkaar als waardevolle leden van een 
gemeenschap niet langer in de weg.”

Als je ervoor kiest om bij te dragen 
aan zo’n gemeenschap gaat dat je wel 
wat kosten. Het stelt je onvermijdelijk 
voor de vraag: ‘Ben ik, als het nodig 
is, bereid om mijn eigen bloei en 
zelfontplooiing op te offeren voor een 
ander?’ Maar ik geloof dat het ook iets 
oplevert, iets moois dat je niet zou 
willen missen.”
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Breek met die hekjes 
en grenzen, wees 
niet bang voor het 
vreemde, maar dien 
elkaar in liefde
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GroenGelovig.nl en GroeneKerken.nl gaan nauw 
samenwerken om een groene beweging onder christenen in 
Nederland verder op gang te brengen. Met het evenement 
Groen Geloven op 5 oktober willen de initiatiefnemers 
christenen en geloofsgemeenschappen laten ontdekken wat 
de volgende stap is naar een duurzame levensstijl. 

Hanna van der Horst, projectleider van Groen Geloven: ‘We 
willen samen christenen een nieuw perspectief bieden op 
Gods schepping.’ Tijdens het evenement dat plaatsvindt in 
het Dominicanenklooster in Zwolle zijn er verschillende 

prikkelende speeches, kunnen deelnemers zich tijdens 
workshoprondes verdiepen in specifieke thema’s en biedt de 
afsluitende netwerkborrel de kans om mensen te ontmoeten 
die ook op zoek zijn naar een levensstijl die recht doet aan 
mens en natuur. 

Hanna is ook campagneleider van GroeneKerkenactie: ‘Ik 
ben enorm enthousiast dat twee grote groene bewegingen de 
handen ineenslaan. We willen samen christenen een nieuw 
perspectief bieden op Gods schepping en laten ontdekken 
wat verduurzaming te maken heeft met je geloofsleven.’



Veel nummers die Springsteen op 
deze folk-plaat heeft gespeeld, 

zijn bekend geworden dankzij 
Seeger. De liedjes zijn opgenomen 
in de huisstudio van Springsteen. De 
liedjes zijn in één keer op de plaat 
gezet, waardoor het enthousiasme 
bij de band goed merkbaar is. Dat is 
bijzonder, want de bandleden hebben 
voorafgaand aan de opnames vrijwel 
niet met elkaar gespeeld.

We Shall Overcome. De oorspronkelijke 
tekst is van Methodisten-predikant 
Charles Albert Tindley uit Philadelphia 
en dateert uit 1900. Maar zoals bij 
veel successen, telt ook dit nummer 
vanwege de aanvullingen meerdere 
schrijvers en ‘vaders’. In zijn laatste 
dienst voordat hij werd vermoord, 
citeerde Martin Luther King Jr. dit 
nummer in zijn preek. Zangeres Joan 
Baez liet 300.000 mensen dit nummer 
zingen aan de voet van het Lincoln 
Memorial tijdens de beroemde mars 
naar Washington, de betoging waarbij 
Martin Luther King zijn beroemde I 
Have A Dream-speech hield.

We Shall Overcome hoort in dezelfde 
muzikale traditie als de nummers die 
te horen waren op de katoenvelden 
in het diepe zuiden van de Verenigde 
Staten. Het was een bezweringslied 
voor hen die zuchtten onder het 
juk van de slavernij, het nummer 
smeedde eenheid en bood troost 
voor de katoenplukkers. De ‘black 
gospel’, de traditionals, het zijn 
religieuze teksten die breed werden (en 
worden) gedragen in de Amerikaanse 
samenleving.

In Amerika is het gemeengoed om 
dit soort nummers te zingen. The 
American Songbook is een canon met 
nummers die iedereen kent. 

We shall overcome

Met luIde troM(p) | Frits Tromp

In 2006 kwam Bruce Springsteen met het album We shall overcome: the Seeger 
sessions. De ondertitel verwijst naar Pete Seeger, een Amerikaans folkzanger 
en gitarist. De titel is afkomstig van een gospelnummer, dat vooral bekend is 
geworden in de strijd van de Civil Rights Movement, die streed voor gelijke 
burgerrechten voor zowel blanke als zware Amerikanen. Pete Seeger was een van 
de muzikale steunpilaren van deze beweging.

Nederland heeft zo’n traditie niet. 
De gospel- en religieuze muziek is 
in ons land een niche, een stroming 
in de marge van de popmuziek. 
Het is de vraag of de Amerikaanse 
zangers de teksten van deze songs 
oprecht menen of dat ze het num-
mer zingen zoals wij kinderliedjes 
zingen.

Inmiddels zijn de burgerrechten 
tussen de verschillende 
Amerikaanse bevolkingsgroepen 
gelijkgetrokken. De slavernij is al 
wat langer geschiedenis. Katoen 
plukken wordt niet meer gedaan 
door gekochte gastarbeiders. 

De muziek daarentegen is niet in 
rook opgegaan. Als muziekstuk 
zijn die spirituals mooie songs, 
die verwijzen naar een rauwe 
geschiedenis. Dat we het nog steeds 
zingen, dient als waarschuwing om 
herhalingen te voorkomen.

In de hoop en verwachting dat we 
zúllen overwinnen.

15

Dat we nog steeds 
spirituals zingen, dient 
als waarschuwing 
om herhalingen 
te voorkomen



De synode in 1618/19 besloot tot 
een nieuwe Bijbelvertaling 

(de latere Statenvertaling), stelde een 
nieuw formulier van eenheid op (de 
Dordtse Leerregels), ontwierp een 
aangepaste kerkorde (de Dordtse 
Kerkorde), bepaalde de definitieve 
tekst (vertaling) van de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis en van de 
Heidelbergse Catechismus en nam 
meer belangrijke besluiten. Sommige 
onderwerpen moesten worden 
doorgeschoven naar de volgende 
nationale synode. De synodeleden 
zullen niet vermoed hebben dat dit hun 
laatste landelijke synode was geweest. 
In de volgende twee eeuwen volgde 
geen nationale synode meer. Hoe ging 
het eigenlijk, na 1619? 

Kerkorde en overheid
De kerken hadden op de synode 
wel hun kerkorde opgesteld, maar 
daarin nog teveel zeggenschap aan 

de overheid gelaten. Gezien de 
omstandigheden kon dat wellicht 
niet anders. Maar de prijs die 
daarvoor betaald werd was hoog. De 
Republiek der Nederlanden bestond 
uit zeven gewesten met elk een 
onafhankelijkheid die onze huidige 
provincies niet meer kennen. En de 
meeste gewesten accepteerden de 
nieuwe kerkorde niet, maar volgden 
een eigen beleid. 

Van het één kwam het ander. Want 
de kerken waren van plan om eens in 
de drie jaren een nationale synode te 
houden. Maar ook dat liep stuk op een 
onwillige overheid. De Staten Generaal 
deden niets zonder toestemming van 
het belangrijkste gewest, de Staten 
van Holland. En Holland gebruikte 
als argument dat er eerst landelijk 
overeenstemming diende te komen 
over de kerkorde alvorens een nieuwe 
synode te laten samenkomen. 

Convent
Toen duidelijk werd dat een synode 
er op afzienbare termijn niet in zat, 
belegden de kerken in 1623 een convent 
in Den Haag. Daarop is onder andere 
gesproken over het project van de 
Bijbelvertaling. Want hoewel daarover 
duidelijke afspraken bestonden, was 
dat werk nog steeds niet opgestart. De 
overheid - als financier - kampte met 
ernstige financiële problemen. Het 
Twaalfjarig Bestand (1609-1621) was 
immers geëindigd en dat betekende 
dat er weer een leger moest worden 
betaald. Uiteindelijk konden de 
vertalers aan de slag en in 1637 rolde de 
eerste ‘Statenbijbel’ van de drukpers. 
Deze vertaling werd goed ontvangen 
en kreeg zelfs waardering buiten de 
gereformeerde kerken. 

Overigens was een belangrijke 
aanleiding voor het convent in 1623, dat 
her en der in het land remonstrantse 

Na 500 jaar Reformatie (2017) krijgt de herdenking van 400 jaar synode van 
Dordrecht 1618/1619 de nodige aandacht. Al lijkt de bevolkingsgroep die zich 
verbonden weet met Dordt, kleiner te zijn. In kerkhistorische artikelen en 
boeken kun je de gedachte tegenkomen dat de gereformeerde kerk vanaf deze 
synode ‘enger’ in de leer werd. De ‘strenge calvinisten’ kregen het voor het 
zeggen. In de decennia daarvoor zou de gereformeerde kerk meer (omstreden) 
theologische opvattingen hebben omarmd. Wij bestrijden deze opvatting 
beslist. Dordrecht 1618/1619 bevestigde wat de gereformeerde kerk sinds haar 
vestiging in de Nederlanden een halve eeuw eerder, in woord en geschrift 
verkondigde, beleed en bewaakte. De bronnen laten daarover geen misverstand 
bestaan. 

Na de synode
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predikanten bereid leken terug te 
keren tot de gereformeerde kerken. In 
Nijmegen bijvoorbeeld verzoenden de 
drie voormalige predikanten zich weer 
met de kerk. Dat werd hen niet in dank 
afgenomen door de Remonstrantse 
Broederschap, die intussen was 
opgericht. Maar ook de gereformeerde 
kerken bleven alert. Want wie ging nu 
bepalen welke remonstranten onder 
welke condities weer de kansels op 
mochten? Voorkomen moest worden 
dat het remonstrantisme via de 
achterdeur weer werd binnengelaten. 
Het Haagse convent stelde een aantal 
voorwaarden vast waaraan voldaan 
diende te worden. 

Teleurstelling
Er leek in 1623 een beweging in 
gang gekomen die veel beloofde. 
Maar in praktijk zijn er niet veel 
remonstrantsgezinde predikanten 
weer in actieve dienst van de 
gereformeerde kerken hersteld. Want 
na de dood van prins Maurits (1625) 
kregen de remonstranten gaandeweg 
meer vrijheid om eigen kerkdiensten 
te beleggen. 

Daardoor werd het voor betrokken 
remonstrantse voorgangers 
minder noodzakelijk om weer 
gereformeerd predikant te worden. 
Net als rooms-katholieken en 
doopsgezinden, kochten of (ver)
bouwden remonstranten hun 
‘schuilkerken’. Dat waren panden die 
er aan de buitenkant onopvallend 
uitzagen, meestal leken het gewone 
huizen. Maar vanbinnen met heuse 
kerkinterieurs. In onder andere 

Amsterdam zijn nog altijd zulke 
juweeltjes te bezichtigen.  
Nu de overheid onwillig bleef om 
toe te stemmen in een nieuwe 
nationale synode, onderhielden 
provinciale synodes onderling nauw 
contact met elkaar. Over en weer 
werd druk gecorrespondeerd en 
bezochten afgevaardigden elkaars 
kerkelijke vergaderingen. Want 
geen gemeente of classis heeft zelf 
alle wijsheid in pacht. De behoefte 
bleef  bestaan aan centraal overleg, 
om vragen of bepaalde zaken voor 
advies voor te leggen aan een bredere 
kerkvergadering. Het kerkverband 
werd als een waardevol en duurzaam 
goed ervaren dat kerken koesterden.   

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

“Niet verbonden, 
niet verzorgd, 

niet met olie verzacht”

Kiki Smith, Ribs (1987), terracotta, inkt en touw, 55,9 x 43,2 x 25,4  cm 

Solomon R. Guggenheim Museum © Kiki Smith  
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In het werk van de kunstenares Kiki Smith (1954) staat het menselijk lichaam centraal. Ze bestudeerde een Engels 
anatomieboek om de bouw ervan te leren kennen. Haar beelden van ledematen, hoofden, organen en gevilde lichamen 
doen op het eerste gezicht dan ook denken aan die medische sfeer, maar wie goed kijkt, ziet dat dat niet klopt. Ze zijn 
bedoeld als metafoor voor het menselijk bestaan met zijn gebrokenheid en isolement.

lijkt geen sprake. Wel van kwetsbaarheid 
en gebrokenheid. 

Dat geldt ook voor Ribs van Kiki Smith. 
Een menselijke ribbenkast hangt dicht 
tegen de muur. Hoewel... een ribbenkast 
kun je het nauwelijks noemen. Losse 
ribben zijn het, met touwtjes aan elkaar 
en aan het borstbeen vastgebonden. Ze 
hebben roze-rode vlekken en sommige 
vertonen sporen van oude breuken. 
En er ontbreken er nogal wat.  Ze zien 
er heel anders uit dan de  ribbenkast 
in het boek van Vesalius. Toch  krijg 
je onwillekeurig het gevoel dat deze 

De Vlaamse arts Andreas Vesalius 
(1514-1564) ontketende een 

revolutie in de medische wetenschap. 
Het was in zijn tijd vanzelfsprekend 
om te vertrouwen op de inzichten 
van oude geneeskundige teksten, 
maar Vesalius vroeg zich af of die 
wel juist waren. Daarom wilde hij 
zelf anatomisch onderzoek doen. Hij 
kreeg de gelegenheid om daarvoor de 
lichamen van ter dood veroordeelden 
te gebruiken. De ontdekkingen die 
hij deed beschreef hij in de Zeven 
boeken over de bouw van het menselijk 
lichaam (1543), het eerste complete 
werk over de menselijke anatomie, 
met gedetailleerde tekeningen van 
Italiaanse kunstenaars.

Het werk van Vesalius vormde de basis 
voor geweldige ontwikkelingen in de ge-
neeskunde. Dankzij die ontwikkelingen 
vinden mensen van nu het vanzelfspre-
kend om voor alle kwalen en ongemak-
ken een medische oplossing te zoeken. 
De mogelijkheden lijken oneindig: het 
moment van ons sterven kan worden 
uitgesteld, we kunnen zelfs ons geslacht 
laten aanpassen. Een lang én geluk-
kig leven voor iedereen dus. En toch. 
Een blik op de hedendaagse kunst laat 
een heel ander beeld zien. Op allerlei 
manieren wordt het menselijk lichaam 
getoond, maar van triomfantelijkheid 

Andreas Vesalius

ribben ooit bij iemand gehoord hebben, 
iemand die door het leven gewond 
geraakt is. De breekbaarheid van het 
materiaal waarvan ze gemaakt zijn, 
terracotta, benadrukt hoe vergankelijk 
dat leven was.

Nog altijd zijn we sterfelijk en nog altijd 
lopen we kwetsuren op. Ook mensen 
van nu hebben met hun wetenschap 
en technologie het leven niet in eigen 
hand. Voor veel van die mensen is 
God achter de horizon verdwenen. 
Voor hen hebben leven, lijden en dood 
geen betekenis. Voor hen is er geen 
verzachting van de pijn. Die wordt 
dan ook in alle heftigheid getoond. 
Kiki Smith laat met haar kunstwerk, 
misschien zonder dat ze het weet, iets 
zien van wat de Here door Jesaja tegen 
zijn volk liet zeggen: “Heel je hoofd 
doet pijn, heel je hart is ziek... een en 
al wonden en builen en striemen, niet 
verbonden, niet verzorgd, niet met olie 
verzacht.” (Jes.1: 5,6)  
Wat zou het mooi zijn als ze ontdekte 
en geloofde dat er een man geweest is 
die onze ziekten droeg, ons lijden op 
zich nam en ons genezing brengt 
(Jes. 53: 4,5). 

Ida Slump-Schoonhoven
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De profeet Jesaja doet het wél. 
‘Wrijf met een plak gedroogde 

vijgen de ontstoken plek in.’ En het 
werkt ook nog. Hizkia krijgt er nieuwe 
krachten door. Ik pleit niet voor de 
dominee als receptenvoorschrijver. Dit 
stukje Bijbel laat wel heel mooi zien, 
welke plek medicijnen hebben, voor 
iemand die gelooft in Jezus Christus.

Hizkia is heel erg ziek. Zo ziek dat hij 
gaat sterven. Jesaja komt hem dat ook 
zeggen. Hizkia bidt, smeekt de HEER 
om verlossing uit zijn nood. De HEER 
stuurt Jesaja opnieuw naar Hizkia. 
Hij mag nog vijftien jaren leven. Zijn 

Medicijngebruik als je 
van Christus bent

ziekte zal wijken. Zijn genezing is Gods 
besluit. 

Bijzonder is dat dan tóch die vijgenkoek 
nog gehanteerd moet worden. 
De HEER gebruikt een middel uit Zijn 
natuur, en de inzichten van de mens, 
om zijn besluit te effectueren. 

De vijg is een heerlijke vrucht, vind ik. 
Ook in Nederland kun je ze plukken. 
Wij hebben er elk jaar jam van. Vijgen 
zijn ook goed voor de gezondheid. 
Google maar eens. Vijgen helpen tegen 
van alles. Jesaja wist het al. Leg de 
vijgenkoek op de ontsteking, zegt hij. 

Het is alleen maar een middel in Gods 
hand. Zal Hizkia zeggen: de vijgenkoek 
heeft mij beter gemaakt? 

Wij kijken soms te hoog op tegen de 
gezondheidszorg en denken te klein 
van onze God. We zijn eerder in de 
apotheek dan dat we gebeden hebben. 
Ik zou er een oorvijg voor moeten 
krijgen!

Ds. J. Holtland is predikant te 
Veenendaal-Oost

Jesaja beval de dienaren 
van de koning een plak 
gedroogde vijgen te 
nemen en de ontstoken 
plek ermee in te wrijven, 
waarop Hizkia nieuwe 
krachten kreeg. 
(Jes. 38: 21)

al wat adeMt | Jacko Holtland 

Je zou raar opkijken als de dominee, die bij je op 
ziekenbezoek is, een recept uitschrijft voor de apotheek. 
Heel vreemd, als hij zegt: ‘ik schrijf u twee keer per dag 
deze zalf voor (niet oraal innemen)’.
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Martine van der Eijk, Ida Nijman-Stegeman, Frits Tromp en Piet Zeilstra

Pleidooi tegen 
volmaaktheid

Genetische technologie of 
gentechnologie is een moderne 

vorm van biotechnologie waarbij het 
DNA van een organisme direct wordt 
aangepast. Dit in tegenstelling tot de 
klassieke veredeling door bijvoorbeeld 
te kruisen. Het is een actueel 
onderwerp, want het gaat onder meer 
over de manier waarop kinderen 
worden ‘aangepast’. Via deze weg 
kunnen we steeds meer sleutelen aan 
onze genetische eigenschappen en 
die van onze kinderen. Hoe volmaakt 
moeten de kinderen worden?

Een risico dat hier bij hoort, is de 
maakbare samenleving. De wens om 
kinderen te creëren met blauwe ogen 
en blond haar ligt om de hoek. En 
wat te denken van kinderen met een 
ongeneeslijke ziekte of het syndroom 
van Down?

De Amerikaanse filosoof uit 
Minneapolis (Minnesota) is niet per se 
tegen de gentechnologie. Het brengt 
namelijk ook veel goeds, zoals het 
uitbannen van ziektes. Met genezen 
is immers niks mis mee, ziektes als 
malaria en pokken horen niet bij het 

leven en dienen uitgebannen te worden. 
De inzet van nieuwe technische 
ontwikkelingen is wat betreft Sandel 
dan ook goed te verantwoorden.

Zijn grote bezwaar zit hem in de 
beheerszucht. Want tussen genezen en 
beheersen zit een groot verschil. Sandel 
vindt dat het leven een geschenk is. 
Ook bij een geschenk kan genezen en 
fouten herstellen goed samengaan. 
Maar het beheersen van het leven is 
een ander verhaal. Wij zijn God niet, 
het besef dat we het leven gekregen 
hebben maakt ons tot nederige 
mensen.

Je wordt dan totaal zelf 
verantwoordelijk voor alles wat je 
gebeurt en overkomt, omdat je zelf de 
keuze hiervoor maakt. Het kiezen voor 
onvolmaakte levens, of het niet kiezen 
voor menselijke interventie, is een 
verwijt van je omgeving. 

Sandel heeft zijn boek natuurlijk in een 
Amerikaanse context geschreven. De 
ethiek van het zelf verantwoordelijk 
zijn van je successen en je falen, 
hoort bij dat land. Het principe van 

Mihael J. Sandel, Pleidooi tegen volmaaktheid, een ethiek voor gentechnologie, 
2012, ten Have,  ISBN 978 90 2590 0212, 144 pag. €17,50

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.

krantenjongen tot miljonair werkt ook 
door in de ethiek. Maar ook hier geldt 
dat wat in de Verenigde Staten gebeurt, 
na een aantal jaren ook in Europa zal 
gebeuren.

Met dit boek levert Sandel een goede 
bijdrage in de discussie over de inzet 
van de gentechnolosie. Het boek maakt 
je bewust over wat het leven is, of je dat 
zelf maakt of dat het je gegeven is. Dat 
zorgt vervolgens voor een keuze wat je 
met dit leven kunt of wilt doen. Zoals 
bij veel keuzes gaat het erom dat je 
daaruit handelt.(FT)
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Kleine profeten

22

Marius van Rijswijk, Het boek van de twaalf profeten; 
moed, hoop en vertrouwen voor Gods volk, Vuurbaak, 
Amersfoort, ISBN 978 9055 6055 83, het boek komt 
uit in september, de prijs is vooralsnog niet bekend; 
het aantal pagina's zal rond de 160 zijn.

er lijn in zit, wat hij in het slothoofdstuk nog eens verder 
uitwerkt. Die lijn is: God houdt van Zijn volk, maar het 
volk wijst Zijn liefde telkens weer af. De profeten roepen 
daarom elke keer weer namens God op tot bekering en 
dreigen met straf. Als het volk daaraan gehoor geeft, 
wil God het weer genadig zijn. De profeten richten zich 
daarnaast op de volken. Ook zij moeten zich voor God 
verantwoorden. 

Maar er is een verrassende boodschap: 
Gods redding strekt zich ook naar 
hen uit. De profeten laten ons samen 
uitzien naar Jezus, die Jood en heiden 
verzoent met God, die Zijn leven voor 
hen geeft tot vergeving van zonde en 
eeuwig leven.

In de hoofdstukken wil Van Rijswijk 
duidelijk maken wat Gods boodschap 
hier is en je veel over Hem laten 
ontdekken. De vragen achter de 
hoofdstukken zijn bedoeld om dat 
persoonlijk te maken. Dus: wat leer ik 
hier over God, wat vind ik ervan, wat 
zegt het mij, wat voel ik daarbij, welke 
rol speelt het in mijn geloofsleven, wat 
doe ik daarmee, enzovoort.

De Kleine profeten hebben ons ook vandaag nog veel 
te zeggen. Met dit boek worden ze opnieuw onder de 
aandacht gebracht. Het is een informatieve en heldere 
Bijbelstudie geworden met verdiepende vragen en 
achterin een literatuurlijst die nieuwsgierig 
maakt.(MvdE)

M arius van Rijswijk, tot half juni predikant te 
Zuidwolde en Ruinerwold-Koekange (begin 

september staat de bevestiging te Bedum gepland) legt 
op moment van dit schrijven de laatste hand aan een 
Bijbelstudie over de twaalf laatste boeken van het Oude 
Testament, de zogenaamde Kleine profeten. 

De motivatie om dit boek te schrijven ontstond doordat 
gemeenteleden zeiden: ‘Er wordt bijna 
nooit uit de Kleine profeten gepreekt en 
we zouden daar graag meer over willen 
weten’. Van Rijswijk is zich erin gaan 
verdiepen en heeft daarna per profeet 
een leerpreek gehouden. De Bijbelstu-
diecommissie kwam dat op het spoor 
en heeft hem gevraagd het resultaat van 
zijn studie naar de Kleine profeten om te 
werken tot een Bijbelstudie. 

Met die Bijbelstudie wil de schrijver je 
helpen te begrijpen waar het in deze 
boeken over gaat en wat ze jou te zeg-
gen hebben. Er zijn heel wat passages 
waar je in eerste lezing niet uitkomt en 
dan is het soms echt lastig om er iets 
uit te halen voor vandaag. 

Van Rijswijk heeft, na een inleidend hoofdstuk, de hoofd-
stukken (één per profeet) volgens een vast patroon 
opgebouwd. Eerst vertelt hij iets over de persoon, de tijd 
en achtergrond van een profeet, dan komt de inhoud aan 
de orde en wat dat voor ons kan betekenen. Hij laat ook 
zien dat de twaalf boeken samen één verhaal vertellen, dat 



Het boek Denkend aan de dood kom ik tot leven is een 
persoonlijk boek geworden van emerituspredikant Piet 

Schelling. Hij hoopt dat zijn verhaal anderen zal aanmoedigen 
om vruchtbaar na te denken over hun einde. Hij houdt van het 
leven en dat komt mee door vijf kwalificaties: het vermogen om 
te kiezen, bewust kunnen communiceren, een grote mate van 
zelfstandigheid, het kunnen ontvangen en geven van liefde en 
het vermogen om te denken. 

Samen met tien anderen heeft hij een gesprek gehad over de 
dood, waardoor thema’s naar voren kwamen als angst voor 
lijden dat aan de dood voorafgaat en twijfel en zekerheid 
over wat er na de dood is. Schelling spreekt liever niet van 
stervenskunst, maar van levenskunst met aandacht voor het 
einde. Hij haalt aan wat Jozua en ook David zeggen over hun 
einde: ik ga de weg van de hele aarde. Dat spreekt hem aan. 
Over Jezus zegt de schrijver: Hij werd het ultieme beeld van 
de hoop, want de dood blijkt niet het einde te zijn. Over die 
hoop lees je vervolgens niet veel meer. Met een verwijzing 
naar Prediker zegt Schelling dat het gaat om het leven voor 
de dood. Maar is er niets meer te zeggen over na de dood?  
Ik mis de troost die de opstanding van het vlees geeft en 

de belijdenis over 
het eeuwige leven 
(zondag 22). Schelling 
geeft zijn standpunt 
over actuele thema’s 
als reanimatie, 
euthanasie en 
voltooid leven. Het 
slotgedeelte van het 
boek is erg praktisch 
en het schrijven van 
afscheidsbrieven raakt 
je echt.(PZ)
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Gedachten over het 
levenseinde

Piet Schelling, Denkend aan de dood kom ik tot 
leven, gedachten over het levenseinde, 2019, Kok 
Boekencentrum, Utrecht, ISBN 978 90 239 5726 3,  
159 pag. € 15,99

Herman Kaiser, In waarde verbonden. Op zoek naar 
gedeelde ruimte voor een waardevolle toekomst, 2018, 
Adveniat, ISBN 978 94 9209 3929, 258 pag. € 24,95

Herman Kaiser studeerde politicologie aan de Katholieke 
Universiteit te Nijmegen. Werkte op het ministerie 

van CRM, later WVC te Rijswijk. Van 1986 tot 2017 was hij 
burgemeester  in verschillende steden, 
als laatste van Arnhem.  Hij probeert 
politiek, kerk en samenleving te 
verbinden.
De menselijke waardigheid staat 
centraal in dit boek, de bindingskracht 
hiervan.  Over de ondermijnende en 
versterkende krachten, de omgang met 
elkaar in genoemde driehoek. Het boek 
is een oproep om goed met elkaar om 
te gaan. Kaiser brengt de ideeën over 
van meerdere personen: Benedictus, 
Fransiscus, Nelson Mandela, Jontahan 
Sacks, Rumi ,Hilgdegard von Bingen en meer. De manier 
van leven van hen wordt, evenals andere hoofdstukken, kort 
samengevat. Een duidelijk leidraad voor ons en iedereen waar 
we mee omgaan. Blijf in gesprek en verkondig niet alleen een 
mening zonder naar anderen te luisteren. Een dialoog hoeft 
geen strijd te zijn.
De waarde van goed contact ook met het oog op jonge mensen 
die terug willen naar oorlogsgebied is uitermate belangrijk. Niet 
alleen in gesprek komen maar ook in gesprek blijven. Het boek 
is een oproep om goed met elkaar om te gaan. Kaiser consta-
teert dat ons leven door het wereldwijde gebruik van internet 
zowel een zegen als een vloek kan zijn. Hoe houden we onze 
samenleving gezond als we alleen op afstand, via de Phone 
contact hebben?  Hier moet tegen opgetreden worden door de 
samenleving zelf. 
De auteur geeft vijf punten voor een verbindende agenda. De 
zes C’s  als sleutelbegrippen die kunnen helpen bij de ontdek-
king van de common ground, gedeelde bestaansgrond, in een 
plurale samenleving. (Waaronder control, compassion.) Een vlot 
geschreven modern boek. Prima om weer te leren discussiëren! 
Het gedeelte over ‘Protocollen 
maken grijze muizen’ en het 
flexibeler omgaan met regels 
sprak mij erg aan.(INS) 

In waarde verbonden
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Ministerie van 
Waarheid

In ZIcht | Frits Tromp 



Het is maar de vraag óf feiten en 
waarheden zo onbevooroordeeld 

zijn. Een bekend voorbeeld is het boek 
1984 van George Orwell. In dit boek 
uit 1948 beschrijft Orwell een totalitair 
regime, met een politiek systeem 
dat een perfecte greep heeft op het 
doen en laten van de onderdanen: Big 
Brother is watching you. Een grote 
rol is weggelegd voor het Ministerie 
van Waarheid. Het departement 
doet precies het tegenovergestelde 
van waar het voor staat: de waarheid 
wordt voortdurend verdraaid om de 
continu veranderende verhaallijn 
van de machthebbende Partij te 
onderschrijven. Oké, dat zijn dan 
de alternatieve feiten. We weten dat 
politieke partijen en totalitaire staten 
zo hun eigen voorstelling van zaken 
weergeven. Sinds de Amerikaanse 
presidentsverkiezingen van 2016 zijn 
we ons bewust van deze alternative 
facts en Russische trollen die ons foute 
informatie geven.

In 2011 gaf Gert-Jan Segers een 
interview aan Perspex, het magazine 
van PerspectieF, de jongerenafdeling 
van de ChristenUnie. In die periode was 
hij directeur Wetenschappelijk Instituut 
(WI) ChristenUnie, maar hij was ook 

kandidaat-Kamerlid namens deze partij. 
Hij zei onder meer: “Wetenschap is 
niet neutraal. Iedere wetenschapper 
heeft vooronderstellingen. Het WI is 
een hele speciale omgeving. Want dit 
is toegepaste wetenschap, in dienst 
van een traditie, waarmee je die traditie 
doorgeeft en vertaalt, maar dat doe je 
op een wetenschappelijke manier. Je 
bent trouw aan je bronnen, je probeert 
op een zuivere manier zo’n studie op 
te zetten, maar het is wel vanuit een 
bepaalde traditie en bedoeld voor een 
bepaalde politieke stroming.” 

Wetenschap is dus niet waardevrij. Voor 
de journalistiek gaat dezelfde vlieger 
op. Ook journalisten werken vanuit 
een bepaalde traditie, toegepast voor 
een bepaalde stroming. Natuurlijk, 
wat gebeurt, dat gebeurt. De kronieken 
geven daar een nauwkeurig beeld 

van. Maar is dat wel zo? Wat wij nu 
noodzakelijk vinden om te noteren, 
kan over een aantal jaar volledige onzin 
zijn. En wat wij nu van belang vinden, 
was jaren geleden nog niet in beeld – 
figuurlijk dan.

Een van de mooiste opmerkingen in 
dit verband komt uit Een verhaal van 
liefde en duisternis, de autobiografie van 
wijlen Amos Oz. Hij vertrouwde zijn 
lezerspubliek toe: Vaak bedreigen de 
feiten de waarheid. (…) Maar oma kon 
haar baden niet opgeven. De vrees voor 
de microben was te sterk. Ze is in bad 
gestorven. Haar hartaanval was een feit. 
Maar de waarheid was dat mijn groot-
moeder overleed aan een overmaat aan 
hygiëne en niet aan een hartaanval. De 
feiten hebben de neiging de waarheid 
voor ons te verbergen. De hygiëne heeft 
haar gedood. 

Redacteuren van het Nederlands Dag-
blad noteren dus wat gebeurd is, vanuit 
een ander perspectief dan bijvoorbeeld 
de collega’s van De Telegraaf. Feiten, 
waarheden, perspectieven, tradities, 
kronieken, het zijn termen om onze sa-
menleving in kaart te brengen. Neutraal 
zal het niet zijn. De vraag is wat je hier 
mee doet.

Het departement 
doet precies het 
tegenovergestelde van 
waar het voor staat
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Bestaat er zoiets als christelijke journalistiek? Is wetenschap een waardevrije 
omgeving? Interessante overwegingen, want het bepaalt voor een gedeelte 
waar je je keuzes op baseert. Immers, we vinden het belangrijk dat wat we te 
horen krijgen neutraal is. En feiten zijn immers onpartijdig. Daar houden we 
ons dan maar aan vast.
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Zou je iemand die verstand heeft 
van geneeskunde, zomaar op 

de mensheid loslaten? Je hoopt dat 
hij of zij de verworven kennis goed 
zal gebruiken, maar wie garandeert 
dat diegene bestand is tegen 
verleidingen als machtswellust, 
winstbejag, corruptie en dergelijke? 
Bepaalde beroepsregels, ook voor 
artsen, zijn dus helemaal niet gek. 
De Griekse arts Hippocrates wist 
daar kennelijk ook van; hij liet zijn 
leerlingen van het sanatorium op 
het eiland Kos, het Asklepieon, 
een belofte afleggen dat ze alleen 
dat zouden doen wat goed is voor 
de patiënt. Dat was 400 jaar voor 
Christus. 

De eed van Hippocrates is de jaren 
door een begrip geworden. Er is 

inmiddels het een en ander aan 
gewijzigd onder invloed van medisch 
ethische discussies. Als je beloofd 
hebt nooit iemand die daar om vraagt 
een middel voor te schrijven of raad 
te geven die de dood tot gevolg heeft, 
dan zijn abortus en euthanasie taboe. 
Vandaar dat de eed moest worden 
aangepast zodat deze beperking geen 
beletsel meer vormt voor de huidige 
inzichten. De artsen van het kleine 
Nederlands Artsenverbond houden 
echter vast aan hun lijfspreuk Vita 
humana semper verenda, dat is: 
het menselijk leven moet altijd worden 
beschermd. 
Hun normen en waarden zijn 
gebaseerd op de hippocratische ethiek, 
of het nu gaat om ongeboren of bijna 
uitgeleefd leven en alles wat daar 
tussen ligt.

Christen-artsen weten zich gehouden 
aan Micha 6: 8 (ca. 700 jaar voor 
Christus): Recht, trouw, nederigheid 
en eerbied voor God. Hippocrates on-
derschreef dit 300 jaar na Micha. Als 
getuigen zijn goden, maar toch. Een 
garantiebewijs om je veilig te weten 
bij je arts. Toen ook al. Niets nieuws 
onder de zon dus. 

Niets nieuws onder de zon

Riet Steenbergen-Busstra, 
schrijven is haar hobby.

op de klank af | Riet Steenbergen-Busstra

BondIg

Na 8 jaar draagt Katrien 
Janssens-Salomons het 
voorzitterschap van onze 
organisatie over aan Trudy 
van der Boom-Los en 
Dieneke van de Kamp-
Bosch. Dieneke vertelt dat ze 
zelf jarenlang heeft kunnen 
genieten van de mooie 
WegWijsnummers en de 
mooie schetsen over bijbelse onderwerpen waarmee je als 
groep altijd aan de slag kon. 
“De blijde verbondenheid op die verenigingsavonden van 
mijn vrouwenvereniging en heel specifiek op de bestuurs- 
en commissievergaderingen van de BijbelStudieBond geeft 
mij de vrijmoedigheid u allen te dienen (even voor alle 
duidelijkheid: de dame links in het geel).” Dieneke van de 
Kamp  woont in Zutphen, is getrouwd en werkzaam in het 
MBO-onderwijs. 

 
Trudy woont in Hollandscheveld, vanwege de ruimte, 
zodat (klein)kinderen en andere familie regelmatig 
langs kunnen komen! 
“Mijn werk lag voornamelijk in de (geestelijke) 
gezondheidzorg. Ik heb ruim 20 jaar als manager bij 
Eleos GGZ gewerkt, daarna werkte ik nog een aantal 
jaren als accountmanager bij de Lelie Zorggroep. De 
laatste jaren hield ik mij voornamelijk bezig met de 
transitie in de zorg. Ik zat in verband met de WMO en 
jeugdzorg  bij diverse gemeenten aan de overlegtafel 

en verzorgde mede de inkoop van deze zorg voor de LZG. 
Op dit moment werk ik niet zo heel veel meer, ik verricht 
nog een enkele functie in de raad van commissarissen 
bij gecombineerde zorginstellingen en ik ben Intern 
Vertrouwenspersoon in onze kerk. Daarnaast geniet ik van 
ons uitgebreide gezin, mijn man en ik genieten samen 
van reizen (het liefst met de caravan), ik zing in diverse 
gelegenheidskoren en ik besteed aandacht aan mijn hobby’s 
als koken, naaien, lezen.”
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ADRESSEN 

Voor abonnementen, adreswijzigingen etc.:
Administratie Gereformeerde Bijbelstudiebond
Postbus 7, 9780 AA Bedum
tel. (050) 3013636 (uitsluitend bereikbaar op 
woensdagochtend)
Voorkeur gaat uit naar contact per e-mail: 
administratie@bijbelstudiebond.nl

Voor aan- en afmeldingen van verenigingen 
en andere zaken die de Gereformeerde 
Bijbelstudiebond betreffen:
Secretariaat Bijbelstudiebond
Postbus 499
8000 AL Zwolle
e-mail: info@bijbelstudiebond.nl

WegWijs is een uitgave van de 
Gereformeerde Bijbelstudiebond
Alles over de bond vind je op 
www.steunpuntbijbelstudie.nl.
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(6 nummers)
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administratie@bijbelstudiebond.nl vóór 1 december
Leden van bij de Bijbelstudiebond aangesloten 
verenigingen krijgen WegWijs gratis. 
Losse nummers van de WegWijs zijn te bestellen 
via het bestelformulier op de website 
www.steunpuntbijbelstudie.nl. De kosten zijn: 
1 exemplaar € 3,50 per stuk,  2 – 4 exemplaren 
€ 3.00 per stuk,  5 – meer exemplaren € 2.50 
per stuk. Dit is incl. verzendkosten. De betaling 
van uw bestelling kunt u direct overschrijven 
naar bankrekening NL87 RABO 0125 8134 06 
t.n.v. De Luisterpost|Bralectah te Zwolle o.v.v. 
WegWijsnummer als betalingsreferentie.
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toestemming van de redactie. 
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Psyche en geloof

Welke verrassing zit er in de beweging 
van de Geest?

Wat wil God van mij?

Afhankelijk en kwetsbaar zijn valt niet 
mee 
 
Kunnen rituelen mij helpen? En welke 
dan?
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• november/december    De duivel 
• januari/februari   De Samaritaan
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