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4 Geen liefde zonder keuze | Riet Steenbergen-Busstra
 Bijbelstudie Je kunt de ellende die de duivel aanricht niet negeren. 

Maar hoeveel macht heeft hij eigenlijk? De satan probeert nog steeds de 
mensen ver van God te houden. God wilde een relatie met de mens, maar 
Hij schiep ook de mogelijkheid om te kiezen voor of tegen Hem. De satan 
wil maar één ding: de mensen verleiden, vervreemden van God. Gelukkig 
gaf God een uitweg via het kruis.

8 Leid ons niet in verzoeking | Riet Steenbergen-Busstra
 Uitwerking De duivel wil christenen verleiden hun geloof te verloochenen 

in hun dagelijks werk, in hun vriendschappen. Wie kan daar tegenop? 
Zoek God en Hij zal zich laten vinden. Hij wil immers dat je kiest voor 
Hem. Job en Paulus hadden het moeilijk, maar beiden roepen tot God 
en vinden vrede bij Hem. Maak de goede keuzes in je leven, je bent zelf 
verantwoordelijk.

12  Voorouderverering | Frits Tromp
 Interview George Mnisi, predikant in Nellmapius in Zuid-Afrika zegt 

dat het religieuze leven in zijn land een complex leven is. Alle religies 
hier hebben gemeen dat je God alleen kunt benaderen door je overleden 
voorouders. Die voorouders heb je nodig voor je huwelijk en ook bij 
begrafenissen. Met deze rituelen en gebruiken heeft Mnisi niets. Hij 
gelooft in God tot wie je je rechtstreeks kunt richten. 

16 De kerk van alle tijden | Huib Noordzij
 En zó voort De kerk werd van begin af aan belaagd door valse leraars en 

dwalingen. Het waren niet alleen ketters, maar ook mystieke mensen, die 
niet zoveel boodschap hadden aan de Bijbel. Na de Reformatie bleven er 
ook in ons land tegenkrachten actief, zoals de contrareformatie, de we-
derdopers en remonstranten. Horen we vandaag nog over een strijdende 
kerk? Kerkhistorisch besef ebt weg, tegelijk met het kerkbesef.
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Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de 

Zoon een mens geworden als zij om door zijn dood definitief 

af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel..
Hebreeën 2: 14

Duivel en advent
W e mogen ons de komende tijd weer verheugen op en toeleven 

naar Kerst. In de gemeente en in onze huizen roept het 
altijd weer blijde verwachting op. Zeker voor onze kinderen. Rond 
de geboorte van Gods Zoon lijkt het vredig toe te gaan, maar in 
werkelijkheid is satan actief. Waar God grote dingen doet op aarde, 
organiseert zijn tegenstander een tegenaanval. Hij werkt slim en 
doeltreffend en werkt graag via mensen en relaties. 

Zo doet Herodes  een poging om via de wijzen de kwetsbare, nieuw-
geboren koning te doden. In het gedicht van Jaap Zijlstra verderop in 
ons blad wordt het zo verwoord: Muren luisteren mee met de oren van 
Herodes…  De boekrol van Micha gaat open en tegelijk staat satan op 
scherp. Bethlehem wordt in rouw gedompeld. Jozef en Maria vluchten 
hals over kop met het Kind naar Egypte. Een harde werkelijkheid voor 
deze jonge ouders. 

Er zijn veel momenten in de bijbel aan te wijzen waar de duivel pro-
beert Gods kinderen en zijn gemeente kapot te maken. En dat doet hij 
nog steeds. In het boek Openbaring lezen we onder andere iets over 
zijn tactieken: verleiden, de waarheid verdraaien,… En wanneer de 
satan uit de hemel gegooid wordt (Open. 12) en niet meer in de hemel 
mag komen om ons aan te klagen, huiver je wanneer er staat: “…hij is 
afgedaald naar de aarde, gaat briesend rond en weet dat hij weinig tijd 
heeft”. Geen verhaal maar werkelijkheid van elke dag. 

Het kan niet anders of ik moet mezelf de vraag stellen: Ben ik naïef?  
Let ik wel voldoende op? We mogen als gewaarschuwde mensen Kerst 
gaan vieren, ontspannen en blij maar niet naïef.

Dieneke van de Kamp-Bosch, één van de twee voorzitters van de  
Bijbelstudiebond

Kerst vieren: 
ontspannen en blij 

maar niet naïef
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Bijbelstudie | Riet Steenbergen-Busstra

D at je ooit zult sterven is een direct 
gevolg van de zonde; daar is de 

duivel ook prominent bij betrokken. De 
hele bijbel van Genesis tot Openbaring 
gaat over de ellende die de duivel 
aanricht. In heel ons menselijk bestaan, 
heb je met hem te maken. Het is 
onmogelijk om dat te ontkennen of te 
bagatelliseren. Onmogelijk dus om de 
duivel te negeren!

Het was goed, en toch…
God schiep hemel en aarde, het decor 
voor een harmonieuze samenleving 
met de mens, die de kroon is op zijn 
scheppingswerk. En het was goed! God 
was er blij mee, de mens was gelukkig. 
En toch …. Je kent het vervolg: de 
duivel verschijnt op het toneel. Is het 
God, oneerbiedig gezegd, uit de hand 
gelopen? Had Hij dit niet voorzien, is de 
duivel Hem te slim af geweest? Wat wil 
de duivel bereiken met deze verleiding? 
Hoeveel macht heeft hij eigenlijk? En is 
er wat veranderd óp het moment van 
Jezus’ kruisdood? Waarom hebben wij, 
nieuwtestamentische christenen nog met 
deze duivel te maken? Wie is hij eigenlijk? 
Dit soort vragen kunnen bij je opkomen 
als je je met het onderwerp duivel 
bezighoudt. 

Kiezen uit liefde
De bijbel kent geen lijstjes met veel 
gestelde vragen, God bedient ons niet op 
onze wenken. God had bij de schepping 
een relatie op het oog toen hij de mens 
naar zijn beeld schiep. Geen stokken en 
blokken (DL h 3, art 16), maar een mens 
die was afgestemd op Hem, die Hem 
zou vertrouwen en liefhebben. En toen 

schiep Hij ook de mogelijkheid om die 
keuze voor Hem te maken, de boom van 
kennis van goed en kwaad. Dominee B. 
van Veluw noemt de Satan daarom een 
noodzakelijk kwaad (zie literatuurlijst), 
zonder duivel geen keuzemogelijkheid. 

Door te kiezen tegen God en voor 
de duivel heeft de mens zichzelf van 
Gods goede gaven beroofd, is hij niet 
meer Gods beeld en is hij onbekwaam 
geworden en uit op alle kwaad. De 
harmonische verhouding is geschonden. 
Heeft God dus een te groot risico 
gelopen? Hij is toch geen mens, dat Hij 
niet verwachtte dat het zo zou kunnen 
lopen. Hij heeft toch alles in zijn hand, 
Hij heeft toch overal een doel mee? 
Sterker nog, Hij doet alles meewerken 

Heb je het wel eens over 
de duivel? Geen gezellig 

onderwerp, liever niet. Maar 
zonder de duivel te veel eer te 
geven, je kunt er niet omheen 
dat hij een grote rol speelt in 

je leven. Je belijdt immers dat 
je in zonden ontvangen en 

geboren bent; levenslang heb je 
te strijden tegen de duivel, de 

wereld en je eigen vlees.

Geen liefde 
zonder keuze

ten goede voor ons (HC Zondag 1). Het 
is Hem niet overkomen, Hij heeft het zo 
gewild. Omdat Hij wil dat wij mensen, 
ieder persoonlijk in het alledaagse, 
elke dag weer, in het maken van keuzes 
ons laten leiden door zijn Geest door 
Hem te geloven en te vertrouwen. Ook 
zonder alles te kunnen beredeneren. 
Zonder Hem na te rekenen. Tegen allerlei 
verleidingen in, ondanks zichzelf. Uit 
liefde.

Tussen aanklacht en oordeel
Wie is de duivel of Satan eigenlijk en 
wat voert hij uit. Op verschillende 
plaatsen in de bijbel wordt een tipje van 
de sluier opgelicht (zie kader). Satan 
staat aan het hoofd van engelen, die 
in plaats van Gods gezanten te zijn en 
de uitverkorenen te dienen, vijanden 
van God zijn geworden. Ze proberen 
de mensen ver van God te houden. Het 
is niet zo interessant waar de duivel 
vandaan komt of hoe hij bestaat, maar 

De duivel
Kennelijk spreken de duivel en zijn trawanten tot de verbeelding; in de 
loop van de eeuwen zijn er verschillende ideeën ontwikkeld. De een 
ontkent het bestaan van geesten en engelen (Sadduceeën).  De ander 
meent dat duivelen van nature slecht zijn (Manicheeërs, NGB art 12). 
Of een misbaksel van God, verkeerd gemaakt. Weer anderen denken dat 
Satan God zelf is, maar dan zijn slechte kant. Of de tegenstander van 
God waarmee Hij zich moet meten om de heerschappij op aarde. Of de 
aanklager (Satan betekent aanklager) die de gelovigen via een rechtsge-
ding wil laten veroordelen.

Andere namen voor Satan (o.a. duivel, morgenster, Beëlzebul, Belial, Slang) vind je 
bijvoorbeeld in Jesaja 14: 12, Job 1 en 2, Zacharia 3:1 en 2, 1 Kronieken 21:1, Mattheüs 
10:25, 2 Koningen 16:2-16, Mattheüs 10:25, Mattheüs 12:24-27, Marcus 3:22, Lucas 
11:15-19, 2 Korintiërs 6:15, 2 Thessalonicenzen 2:3, Openbaring 12 en 20.
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Niet Satan maar God 
geeft de grenzen aan



belangrijker is wat zijn functie in feite 
is. In het boek Openbaring (met name 
in de hoofdstukken 12 en 20) is dat 
volstrekt duidelijk: verleiden, de mens 
van God vervreemden. Toch zijn God 
en de Satan niet aan elkaar gewaagd 
en elkaars gelijken; Satan heeft macht 
zoveel als God hem toestaat. Lees ook 
maar in het boek Job, niet Satan maar 
God geeft de grenzen aan. Je kunt dus 
Satans macht relativeren. Dat moet je 
echter niet minder alert maken. Want 
het geniepige is dat Satan heel slim te 
werk gaat. In grote wereldconflicten 
kun je zijn manier van werken vaak wel 
duiden; in onze samenleving duiken 
zijn valse spelletjes ook vaak min of 
meer duidelijk op. Maar in je eigen 
leven wordt het moeilijker. Meestal is 
het twijfel zaaien wat hij doet: Heeft 
God niet gezegd …. (Gen. 3). Tegen 
Jezus: Als u de Zoon van God bent …  
(Luc. 4) wordt tegen ons: als je een 
christen bent… Mens, doe toch niet 
zo moeilijk, God snapt wel dat je in dit 
geval zo moet handelen. Jij bent er ook 

zelf nog, jij moet door. Zijn we dan een 
willoos slachtoffer van de duivel? Nee, 
dat niet, want Satan is dan wel de grote 
verleider, de mens is verantwoordelijk 
voor het dóén van de zonde. God had 
de mens aangesteld te heersen over 
de dieren en uitgerekend een slang 
met zoete verleidelijke praatjes wordt 
hem de baas. Verleiding maakt zonde 
mogelijk. Als God het niet verhindert. 
Gehoorzaamheid is gehoor geven 
aan Gods stem. Dat betekent dat je 
alle andere stemmen, ook die van de 
duivel en de verleiding niet wilt horen 
en daar niet op ingaat. Geen stokken 
en blokken immers. Bedenk dat het 
onze aard is om vaak maar een klein 
zetje nodig te hebben om op Satans’ 
voorstellen in te gaan. Blijf dus bij de 
les. 

Verslagen
Na de zondeval heeft God niet meteen 
de deur dichtgegooid voor de mens. 
De heilige God en de zondige mens 
in harmonie samenleven, dat is niet 
langer mogelijk, dat is wel duidelijk. 
Gelukkig heeft Hij een uitweg gewezen, 
via het kruis van Golgotha. Satan kan 
vanaf dan aanklagen wat hij wil, door 
Christus Jezus is er vrijspraak. Hij 
staat tussen aanklacht en oordeel in.  
Daarom ook is iemand die één met 
Christus is, een nieuwe schepping. 
(2 Kor. 5: 17). Weet je wat dat betekent? 
Vanbinnen ben je rein door Hem! 
Openbaring 20 luidt de voltooiing 
van die schepping in; de tranen zullen 
worden afgewist en je zult leven in 
volmaaktheid. Tot die tijd heb je nog 
steeds te lijden onder Satan, de wereld 
om je heen en je eigen ik. God weet 
ervan. Leg het Hem voor: verlos ons 
van de boze. Maar weet, Satan is al wel 
verslagen!

M. Steenbergen-Busstra is auteur, 
redacteur en schildert haar huis in 
Augustinusga

Hoofd hart handen | Jent van Ommen

Hoofd Hart Handen

• Herkennen wij in ons land gees-
telijke strijd zoals dat beschreven 
wordt in Efeziërs 6: 10-20? 

• Hoe belangrijk is het geloof voor 
jou als wapen tegen de duivel, zie 
ook Lucas 22: 31,32?

• Is 1 Petrus 5: 8 nog wel van toepas-
sing in deze tijd, is dit niet een 
boude uitspraak?

• In 2 Samuël 24: 1 staat dat de Heer 
David opzette om een volkstelling 
te houden, in 1 Kronieken lezen 
we dat Satan dat doet. Is dit met 
elkaar in tegenspraak?

• Hoe komt het dat we in verder 
weg liggende mensen of systemen 
duivelse invloeden vaak duidelijker 
zien dan bij toestanden dichterbij 
of in/bij onszelf? Bijvoorbeeld 
communisme, nationalisme, Hitler, 
Kim Jong-Un. In ons eigen land, 
stad of dorp denken we genuan-
ceerder?

• Waarom zijn (ook christelijke) 
deskundigen/psychiaters nogal 
terughoudend om bij hun cliënten/
patiënten te spreken van bezeten-
heid van de duivel?

• Is de wapenrusting van Efeziërs 
6: 12 en volgende, niet een beetje 
grof geschut tegen de ‘nep-tarwe’ 
van Matteüs 13: 24-30? Zijn we niet 
als Don Quichot, vechtend tegen 
windmolens?

Voor werkvormen: www.steunpuntbijbelstudie.nl

• Heb je de kerk nodig om te 
overleven in de strijd tegen de 
duivel?

• De duivel heeft de gebrokenheid in 
ons leven veroorzaakt. Wat vind jij 
het moeilijkst als je kijkt naar die 
gebrokenheid in je eigen leven en 
welke vragen roept dat bij je op?

• Is het onvermijdelijk dat wij 
gebeten worden in de hiel, door de 
duivel? En benoem eens de zwakke 
plek (hiel) van jezelf? Hoe ga je 
hiermee om?

• Hoe belangrijk is de erkenning van 
de geestelijke strijd? Wat gebeurt 
er wanneer we deze ontkennen, 
negeren?

• Waarom is een tijdelijk verblijf in 
een klooster zo populair? Waarom 
genieten mensen daar zo van om 
zich (meestal) vervolgens weer in 
het turbulente leven te storten? 

• De duivel is uit de hemel verban-
nen op goede vrijdag. Is God nu 
bezig om een strafproces voor te 
bereiden onder leiding van Jezus? 
Waar zou anders de tijd voor ge-
bruikt worden van hemelvaart naar 
wederkomst, en wat is het nut van 
deze tijd? (Pet. 38:8)

• Jezus wordt drie keer verzocht door 
de duivel (Matt. 4:1-6). Benoem 
eens twee andere verzoekingen 
waarin jij de hand van de duivel 
herkent.

• Als de overwinning al gehaald is, 
(2 Kor. 2: 14) waarom dan nog 
strijden? Welk voordeel heeft een 
Christen hieraan?

• Is de duivel bij machte om de 
natuur(wetten) te manipuleren? 
Denk bijvoorbeeld aan de wijzen 
van Egypte als Mozes bij de farao 
de plagen aankondigt of aan de 
rampen die de kinderen van Job 
overkomen.

• Zijn de duivel en God elkaars 
tegenstanders, in die zin dat ze 
altijd achter het werk van de ander 
aangaan om dat teniet te doen of 
ten goede te keren?

OPDRACHT 
Probeer bij jezelf drie valkuilen te ontdekken, waar de duivel gebruik van zou 
kunnen maken. Durf ook iemand anders, die je goed kent, te vragen.

STELLING
• Christus ken geen vijftig tinten grijs;
• Niet kiezen voor Hem = kiezen voor satan.
• Satan is een schepsel van God; dus het kwaad komt bij God vandaan.
• Satan bestaat niet echt; hij is een symbool van het kwaad, gecreëerd 

door God.

Christus staat tussen 
aanklacht en oordeel in

76

Samenvatting 
Je kunt in je leven niet om de duivel heen. We belijden dat we hebben te  
strijden tegen de duivel, de wereld en ons eigen vlees. Hoeveel macht 
heeft de duivel? God heeft toch alles in zijn hand? Toch heeft de mens 
gekozen tegen God en is de harmonische verhouding weg. De satan is 
er op uit om te verleiden en twijfel te zaaien. De mens is geen willoos 
slachtoffer van de duivel, maar is zelf verantwoordelijk voor het doen van 
de zonde. Gelukkig heeft God via de kruisdood van Christus een uitweg 
gewezen. En één met Christus zijn betekent een nieuwe schepping zijn.



Uitwerking | Riet Steenbergen-Busstra

S atan, de grote verleider, stelt zijn 
vragen zo dat je onzeker wordt. Je 

gelooft toch niet echt dat …; jij hoeft 
toch niet over je heen te laten lopen; een 
ander doet het toch ook; je zou toch wel 
gek zijn als je niet… Dat soort dingen. 
Heel persoonlijk en niets moeilijks 
aan. Het lastige is dat heel veel van die 
verleidingen niet binnenkomen van een 
voor het oog ondeugdelijke kant. Het is 
allemaal heel gewoon en redelijk. 

Nep-tarwe
Dominee Jacko Holtland schrijft in zijn 
rubriek Al wat ademt (WegWijs jan./
feb. 2019) over de gelijkenis van het 
koninkrijk van de hemel met een mens 
die goed zaad in de akker zaait, maar 
de vijand zaait er onkruid tussen (Matt. 
13:24-30 en 36-43).  “De werknemers 
van de Heer zien pas laat dat er tussen 
de tarwe heel veel onkruid staat. Dat 
valt hen nauwelijks te verwijten. Want 
dit onkruid lijkt sprekend op de goede 
tarwe. Dat betekent voor het Koninkrijk 
van nú dat het werk van Gods goede 
Geest en het werk van de boze geesten 
nog door elkaar heen loopt. Het 
krijgt gestalte in mensen, gedachten, 
systemen, regeringen en preken. Soms 
lijkt iets goed en is het kwaad. Mensen 
kunnen mooipraten tot in preken toe. 
Maar de duivel is een na-aper. Nep-
tarwe zaait hij.”
Zo dichtbij is de duivel aan het werk. In 
ons, bij ons en overal om ons heen. In 
één zin: mensen, gedachten, systemen, 
regeringen en preken. Als de duivel 
zich overal tussen wurmt, wie kun je 
dán nog vertrouwen? Niemand dus, 
behalve Degene die sterker is dan 
Satan, die hem heeft overwonnen door 
te gehoorzamen, door trouw en liefde, 
onze Heer Jezus Christus. Holtland 
komt dan ook tot de slotsom: “De 
kinderen van het koninkrijk moeten dus 

Leid ons niet in 
verzoeking, maar 
verlos ons van de boze
Brieven uit de hel is een nog zeer lezenswaardig boek uit het begin van de jaren ’40, 
geschreven door C.S. Lewis, met een rare titel. Toch dekt de vlag de lading volledig. 
De ervaren duivel Schroeflik schrijft brieven naar zijn neefje Galsem, een duivel in 
opleiding om hem de fijne kneepjes van het vak te leren. Dat vak van duivel houdt 
in christenen verleiden om hun geloof te verloochenen. Gewoon, in hun dagelijkse 
werk, hun vriendschappen, hun ontspanning, hun samenleving. 

goed uitkijken. Ze kunnen het onkruid 
er niet uit trekken. Het is wel zaak het 
onkruid aan te wijzen. Weet waar het 
staat! Beproef de geesten of ze uit God 
zijn.”
 

Trigger
Als geloven heel moeilijk voor je is, 
als het je weinig doet of als je wordt 
uitgelachen omdat je zo weinig mag 
en zo veel moet? Ben je een speelbal 
van satan als je weinig van God merkt, 
als de wetenschap je toch wel heel 
betrouwbaar toe lijkt? Is twijfel zonde? 
Of kan het juist de trigger zijn om aan 
de slag te gaan. Juist dan de Bijbel open: 
begin maar gewoon bij Genesis en ga 
door tot en met Openbaring. En leg je 
eigen leven, onmacht en verdriet naast 
dat van al die gewone mensen die het 
ook zo moeilijk vonden en zo onzeker 
waren. Bevraag God maar, zoek Hem en 
Hij zal zich laten vinden. Hij wil immers 
dat je met heel je hart en je verstand 
kiest voor Hem. Heel bewust niet kiest 
voor Satan maar voor God alleen. 

Vrede bij God
Al lezend in de bijbel kom je ze 
tegen. Twee voorbeelden. Ten eerste 
Job. De Satan zit bovenop hem, met 
toestemming van God nota bene. Hij 
wordt verstikt door het kwaad: Het 
aantal rampen dat hem overkomt is 
onwaarschijnlijk, zijn gezondheid wordt 
aangetast en uiteindelijk adviseert 
zijn vrouw hem ook nog om God te 
vervloeken.
In de tweede plaats Paulus. Hij kon er 

ook over meepraten. Hij had zijn eigen 
doorn in het vlees. En wat hebben 
mensen hem niet aangedaan! 
Bij beiden, Job en Paulus, geeft God ons 
een kijkje achter de schermen. Waarom 
was hun leven zo moeilijk? Je kunt het 
lezen in de bijbel: Job werd geroepen om 
Gods eer te verkondigen; ook, of juist in 
lijden is God nabij. En Paulus kreeg te 
horen: Je hebt niet meer nodig dan mijn 
genade, want kracht wordt zichtbaar in 
zwakheid (2 Kor. 12: 9).
Het is voor óns dat het in de bijbel staat, 
opdat wij zouden weten dat niet de 
Satan, maar de Heer degene is die de 
touwtjes in handen heeft. 
Door Gods Geest kon Job, ondanks 
alles, zeggen: ‘De HEER heeft gegeven, 
de HEER heeft genomen, de naam van 
de Heer zij geprezen (Job 1 :21b)’ en ‘Ik 
weet dat niets buiten uw macht ligt en 
geen enkel plan voor U onuitvoerbaar is 
(Job 42: 2)’ 
En Paulus weet dat er iets veel 
belangrijkers is dan zijn probleem, hij 
roept de Efeziërs op: ‘Onze strijd is 
niet gericht tegen mensen maar tegen 
hemelse vorsten, de heersers en de 
machthebbers van de duisternis, tegen 
de kwade geesten in de hemelsferen. 
Neem daarom de wapens van God op 
om weerstand te kunnen bieden op de 
dag van het kwaad, om goed voorbereid 
stand te kunnen houden.’ (Ef. 6: 12 e.v.) 
En die wapenrusting ziet er dan zo uit: 
de waarheid als gordel, de gerechtigheid 
als harnas, de inzet van het evangelie 
van de vrede als sandalen, het geloof 
als schild tegen de brandende pijlen van 
het kwaad, als helm de verlossing en als 
zwaard de Geest (Gods Woorden).
Job en Paulus, je kunt je bij beiden goed 
voorstellen dat ze in opstand zouden 
komen; toch keren ze zich niet van God 
af. Integendeel, ze roepen met heel hun 
hart tot God, ze wijzen op zijn beloften, 

Geef de satan geen 
podium in je leven

8 9



Samenvatting
Veel verleidingen komen op 
ons af terwijl het zo gewoon en 
redelijk lijkt. In de gelijkenis van 
het onkruid in de akker lijkt het 
onkruid sprekend op de goede 
tarwe. De duivel is dichtbij aan 
het werk, in mensen, gedachten, 
systemen en regeringen. Probeer 
het onkruid wel aan te wijzen. 
Als geloven moeilijk is, zoek 
dan God en Hij zal zich laten 
vinden. Als voorbeelden worden 
Job en Paulus genoemd. Beiden 
keren zich niet af van God, maar 
blijven naar Hem toekomen. 
Het troost ons omdat we weten 
dat niet satan, maar de Heer de 
touwtjes in handen heeft. 
Bij Hem vinden we vrede.

Van dak tot plat dak
vliegt de vogel van het gerucht.
Magiërs uit tweestromenland zeggen:
het staat in de sterren geschreven.
Muren luisteren mee
met de oren van Herodes
en Micha liegt er niet om,
de krakende stem
van zijn perkament zegt:
Bethlehem.
De laatste etappe van de sterrit begint.
Het Sanhedrin lacht in zijn baard:
God spreekt Hebreeuws
en niet
de taal van de sterren.
Maar de kameel 
van zeer oude adel
knielt voor een stal
met trekos en werkezel
en koningen van de wetenschap
knielen voor het geheim
dat uit de doeken wordt gedaan.

Jaap Zijlstra | Verzamelde Gedichten, 2010 | Uitgeverij KoK

Vreemd verhaal

ze klagen, maar ze blijven naar Hem 
toekomen. Om tenslotte vrede te vinden 
bij Hem.

Blijven opletten
Je kunt je handen er vol aan hebben 
om de verleidingen van satan buiten 
de deur te houden. Denk bijvoorbeeld 
aan de strijd die tegen de t.v. is gevoerd. 
Met het ‘duivelskastje’ haal je de slechte 
wereld je huis binnen, was de gedachte. 

Maar denk niet dat je de duivel in een 
kastje bij het oud vuil kunt zetten. 
Het kwaad zit in jezelf, jijzelf moet de 
keuzes maken in je leven, je bent zelf 
verantwoordelijk. Blijf dus goed opletten 
en geef de satan geen podium in je 
leven. Vergeet daarbij het gebed niet 
om stand te kunnen houden tegen de 
doodsvijanden en krachtig tegenstand 
te bieden (Zondag 52a H.C.). Zaken van 
leven en dood.

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’, 

Het vak van Satan 
houdt in christenen 
verleiden

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!
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In de Afrikaanse context geloven 
mensen in een afterlife, een leven 

na de dood. Mensen gaan niet dood, 
maar leven door als geesten. Met deze 
spirits kun je communiceren, vooral 
met de oudere geesten," vertelt Mnisi. 
"Deze geesten gaan over je blessings 
en je curses, je zegeningen en je 
vloeken."

Het religieuze Afrikaanse leven is een 
complex leven, vertelt de predikant. 
In Zuid-Afrika heb je bijvoorbeeld elf 
talen en even zoveel religies. De religie 
van de bosjesmannen is net weer 
even anders dan die van de Afrikaners. 
Wat al deze religies gemeen hebben 
met elkaar, is dat je God (of god) 
niet rechtstreeks kunt benaderen 
- daarvoor heb je je overleden 
voorouders nodig. Zij kunnen 

onderling hun contacten aanspreken 
om je te zegenen of te vervloeken. 
Om de ancestors, de voorouders te 
bereiken, bestaan rituelen. Zo kun je in 
tempels met behulp van een cocaïne-
achtige substantie in een bepaalde 
trance komen, om zo de voorouders 
aan te spreken. De Afrikaanse religie is 
belangrijk voor onder meer je huwelijk. 
"Het is belangrijk om de voorouders 
blij te maken, om ze te pleasen. Als 
je ziek wordt, dan zijn de voorouders 
dus niet happy."
Een andere manier om de voorouders 
tegemoet te komen, is de manier 
waarop begrafenissen worden 
gehouden en grafstenen worden 
onderhouden. "Het is belangrijk om 
je respect te tonen bij begrafenissen," 
zegt Mnisi. "Het is het begin van iets 
goeds. Zo moet je in Soshanguve 

bijvoorbeeld een dure koe offeren bij 
een begrafenis en goud geven bij een 
grafsteen. Als je het geld niet hebt, 
moet je het lenen bij iemand. Op zo'n 
manier stel je de geesten tevreden."
Het onderhouden van een grafsteen is 
ook belangrijk. Wie het ongeluk treft, 
heeft blijkbaar niet genoeg respect 
betoont aan de steen. Dat moet dan 
alsnog gebeuren, door de grafzerk 
opnieuw schoon te maken.

Het zijn de traditionele geloven, 
gebruiken en rituelen waar Mnisi 
niets mee heeft. Hij en zijn broers en 
zusters zijn christen en geloven in 

Voorouderverering

George Mnisi, dominee in Nellmapius, een stad bij Pretoria in Zuid-Afrika, is eind september 2019 twee 
weken in Nederland om te vertellen over het werk dat wordt gedaan in samenwerking met De Verre Naasten. 
Tijdens zijn bezoek aan Nederland preekte George onder meer in Baflo, De Poort Winsum, Leens en Kantens 
en gaf hij gastlessen op middelbare scholen. George is getrouwd met Portia, Samen hebben ze drie zonen, 
Theophilus, George jr. en Korah.

Interview | Frits Tromp

George Mnisi was met zijn gezin eind september twee weken in Nederland 
om te vertellen over het werk van De Verre Naasten in Zuid-Afrika. In dat land, 
op zo'n twaalf uur vliegen vanaf Schiphol, is veel werk te doen voor christelijke 
voorgangers, vertelt Mnisi.

God, tot wie je je rechtstreeks kunt 
richten. "Wij staan niet toe dat je je 
via een doodskist richt tot iemand. 
Wij doen het op Gods manier."
En dat terwijl zijn vader wel het 
traditionele Afrikaanse geloof 
aanhangt. "We moeten geduldig 
zijn met de mensen," zegt Mnisi. 
"In Afrika kennen we de extended 
families, de uitgebreide families, 
waarbij generaties op elkaar 
betrokken zijn. Dat is heel anders 
dan het Westerse leven, wat veel 
meer individualistisch is. Zo zijn 
bijvoorbeeld de grootouders ook de 
ouders van de kleinkinderen. Deel 
uitmaken van zo'n grote familie 
maakt wel dat je een strijd moet 
leveren tegen de rituelen en spirituele 
werkelijkheid."
De moeder van George overleed in 

1998. Zijn vader is sterk spiritueel 
gericht. "De Bijbel is helder: spreek 
niet met doden." 
Zijn vader en de overige familie, 
die geen christen zijn, reageren 
teleurgesteld als George en zijn 
broers en zussen niet aan het 
traditionele geloof deelnemen. "Het is 
de 'white man religion', dat maakt je 
gek, zeggen de familieleden."
Mnisi haalt de passage uit Efeze 6 
aan, waar de apostel Paulus schrijft: 
Onze strijd is niet gericht tegen 
mensen maar tegen hemelse vorsten, 
de heersers en de machthebbers van 
de duisternis, tegen de kwade geesten 
in de hemelsferen (NBV-vertaling 
2004). "We hebben inderdaad niet 
tegen vlees en bloed te strijden, 
maar tegen kwade machten. De twee 
werelden strijden tegen elkaar, maar 

Gods wereld is groter dan die andere 
macht."

Soms lijkt het dat de duivelse 
machten wel goede dingen kunnen 
doen, vertelt Mnisi. Dat je genezen 
wordt van een bepaalde ziekte, nadat 
je de voorouders hebt aanbeden. 
"Maar satan komt soms als een 
engel van het licht. Dan lijkt het op 
iets goeds, maar komt het van een 
verkeerde bron. Het lijken soms 
wonderen, maar is  het dan wel iets 
dat van God komt?"

Het is belangrijk om geduldig te zijn 
richting de Afrikaanse bevolking. 
"Vertel van het evangelie van Jezus, 
de liefde van Hem. En dat we in Hem 
een tussenpersoon hebben, geen 
enkele andere. Jezus is degene die we 

"
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Vertel de waarheid 
in liefde



Welk moment dan ook gekozen 
wordt, het is goed om de 

voorgangers te gedenken. De wolk van 
Godsgetuigen die ons is voorgegaan. 
In dat licht is het ook goed om stil 
te staan wie in christelijk Nederland 
ons dit jaar zijn ontvallen. Eén van die 
voorgangers is Kinga Bán, zangeres 
van Sela, de band die moderne 
kerkmuziek maakt.

Over smaak valt niet te twisten. 
We kunnen iets zeggen over de 
opgeroepen emoties die hangen aan 
de zwanenzang. Kinga Bán overleed 
maandag 6 mei, in het bijzijn van 
haar gezin. De zangeres leed al 
geruime tijd aan borstkanker. De 
dag van haar overlijden, verscheen 
onder meer via YouTube de clip van 
het nummer Leef met volle teugen, 
dat Bán heeft opgenomen met Elbert 
Smit, frontman van Trinity. In dit duet 
tussen een ernstig zieke vrouw en een 
levenslustige man, gaan de twee met 
elkaar in gesprek.

Hoe akelig de ziekte kanker in haar 
leven ook woedde, Bán bleef in de 
openbaarheid. Ze schaamde zich niet 
om met een spreekwoordelijk kort 
koppie op het podium te verschijnen 
- terwijl zij van zichzelf een mooie 

bos haar had. Kinga sprak vrijmoedig 
over de dood, onder meer met het 
EO-magazine Visie. “De aarde is een 
tijdelijke verblijfplaats en de dood is 
niet het einde. Mijn leven met God 
gaat verder.” Kinga verlangde naar haar 

hemelse Vader: “Er wacht zoiets moois 
op me in de hemel.”

Staan voor je geloof is iets wat ze van 
huis uit heeft meegekregen. Haar 
ouders vluchtten in 1977 uit Hongarije 
voor de communistische dictatuur 
naar Nederland en vestigden zich in 
IJsselmuiden. Vader Bán was predikant 
in de Hongaars-gereformeerde kerk. 
In Nederland werden drie dochters 
geboren, waarvan Kinga de jongste van 
het drietal was.

In Utrecht studeerde Bán aan het 
conservatorium, waar ze in 2005 cum 
laude afstudeerde. "Zingen is de taal 
die ik het liefste spreek", heeft ze in een 

Kinga Bán
Met luide Trom(p) | Frits Tromp

Het is een goede gewoonte om met regelmaat stil te staan bij wie ons zijn 
ontvallen. In de Rooms-Katholieke Kerk gebeurt dat begin november met 
Allerheiligen en Allerzielen. Binnen de protestantse kerken is het de gewoonte om 
de laatste zondag van het jaar de overleden broeders en zusters te gedenken.

moeten aanbidden, niet iets of iemand 
anders."
In de kerk is het een groot probleem. 
Zuid-Afrikaanse kerkgangers willen op 
twee paarden wedden. Een simultaan 
geloof is aanwezig: enerzijds de 
Bijbel aanvaarden, terwijl anderzijds 
nog steeds de medicijnman wordt 
aangesproken voor hulp. Een mix 
van religies. "Het is net de brief van 
Paulus aan de Kolossenzen: Jezus plus 
nog iets anders. Maar dat kan niet."

Mnisi wijst op het feit dat afgoderij 
zoals voorouderverering niet iets 
uitzonderlijks is. Ook in het Westen 
worden idolen aanbeden, die niet 
bestaan. "Maar dat zijn dingen die 
niet bestaan. Ze zijn niets, maar toch 
lijkt het dat deze idolen effect hebben. 
Satan kan ze voor dat doel gebruiken."
Vertel de waarheid in liefde, vertel 
van de genade, het hele verhaal van 
Gods liefde. "Je kunt niet je ongeluk 
afkopen, door bijvoorbeeld de 

grafsteen schoon te maken. Het gaat 
om een leven in dankbaarheid."

interview gezegd. Dat zingen bleek 
zo sterk, dat ze tot drie dagen voor 
haar overlijden thuis met vrienden 
muziek bleef maken.
Haar openheid over haar ziekte heeft 
het thema Lijden zichtbaar gemaakt, 
en daarmee ook bespreekbaar. 
Leven met God is immers geen 
welvaartsevangelie. Dat Bán dát 
duidelijk heeft gemaakt, is ook 
onderdeel van haar leven en haar 
werk. Dat heeft ze voortdurend 
gedaan in het besef van Vader.

Kinga Bán is één van die 
Godsgetuigen. Goed om daar met 
enige regelmaat bij stil te staan.

Tussen januari en mei 2020 komen afgevaardigden uit 
de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt een aantal keer 
bijeen op de generale synode, de landelijke vergadering 
waar onderwerpen besproken en besluiten genomen 
worden die alle plaatselijke kerken aangaan. Goes is 
de gemeente die als samenroepende kerk haar naam 
verbindt aan deze synode. Tegelijk met de synode van 
Goes vergadert ook de landelijke vergadering van de 
Nederlands Gereformeerde Kerken. De bedoeling is om, 
gezien de vergevorderde plannen voor hereniging, een 
deel van de onderwerpen en besluiten ook daadwerkelijk 
samen te behandelen.

Er zal eind oktober of begin november een website 
gelanceerd worden: www.lv-gs2020.nl, waar al het 
materiaal van de synode bij elkaar gebracht wordt. 
Er wordt ook gewerkt aan een aantal boeiende 
documentaires over belangrijke thema's die op de 
synodeagenda staan. Tot aan de lancering van de 
nieuwe website kunt u alle informatie vinden op www.
gkv.nl (klik op de banner 'synode 2020'). Als de synode 
eenmaal begonnen is, zijn via 
www.lv-gs2020.nl ook verslagen en journaals te vinden.

Weetje | Synode van Goes
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Hoe bepaalt het 
geloof je gedrag 
met je lichaam?

Jezus is degene 
die we moeten 
aanbidden, niet iets 
of iemand anders 



Elke ketter heeft zijn letter’, zegt het 
spreekwoord. Maar spreekwoorden 

gaan niet altijd op, weten we allemaal. 
Ook deze niet. Want de kerk heeft vaak 
te maken gehad met mystieke mensen, 
aanhangers van het ‘inwendige’ woord 
die niet zoveel boodschap hadden aan 
de Bijbel. Zij waren helemaal niet op 
zoek naar een tekst die hun opvatting 
een Schriftuurlijke legitimatie moest 
verschaffen. Zulke mensen waren - 
hoe modern - gemiddeld genomen 
individualistisch en antikerkelijk. 

Strijdende kerk
Vroeger leerden we over de strijdende 
kerk en de triomferende kerk. De 
kerk op aarde en die in de hemel. 
De naam ‘strijdende kerk’ had de 
eeuwen door de handen vol om 
Gods volk te bewaren bij Woord, leer, 
sacrament, ambt en leven vanuit 
Christus. Want de kerk werd vanaf haar 
ontstaan belaagd door valse leraars 

en dwalingen en andere aanvallen 
van satan, bijvoorbeeld vervolging. 
Hoogtepunten in de kerkgeschiedenis 
werden vaak snel weer afgewisseld 
door dieptepunten (net zoals dat 
in ons persoonlijk leven kan gaan). 
Waakzaamheid blijft geboden. De 
Reformatie-herdenkingen over hoe het 
allemaal in Wittenberg begon, liggen 
al weer een paar jaren achter ons. Het 
ging 500 jaar geleden vooral om ‘terug 
naar de Schrift’ en ‘de Schrift alleen’. 
Jawel, maar ook toen waren er meteen 
weer tegenkrachten. En dan hebben 
we het niet alleen over de paus en de 
inquisitie enz. Zoals zo vaak gebeurde, 
kwam er tegenstand van binnenuit. 
Slechts enkele jaren nadat Luther 
zijn confrontatie met Rome publiek 
aan ging, moest hij alle registers 
opentrekken om de radicale reformatie 
te bestrijden. Duitse landbouwers 
gebruikten immers zijn woorden om 
een burgerlijke revolutie te ontketenen. 

Overigens waren hun omstandigheden 
vaak erbarmelijk, maar dat nu terzijde.
  
Tegenkrachten
Ook de Nederlanden werden diepgaand 
beïnvloed door de Reformatie. Al kreeg 
Calvijn hier uiteindelijk meer gezag 
dan Luther. Dat zeggen we eigenlijk 
verkeerd. Kerkelijk Nederland ging 
in de loop van de tijd over tot het 
gereformeerd protestantisme, al stond 
een lokale bevolking aanvankelijk 
vaak nog gereserveerd tegenover 
‘de nieuwe religie’. Dat de naam van 
Calvijn daaraan is verbonden, komt 
omdat deze theoloog - met zijn diepe 
Schriftkennis in combinatie met zijn 
heldere uitdrukkingsvaardigheid - een 
nog zoekend en aanvankelijk verdeeld 
protestantisme wist te verbinden. Maar 
ook in ons land bleven er tegenkrachten 
actief. De rooms-katholieke contra-
reformatie, de wederdopers, van 
binnen uit de remonstranten en nog 

Kent u ze nog van school of catechisatie, de dwalingen van de rooms-
katholieken, remonstranten, wederdopers, (harde)lutheranen, socinianen, 
antinomianen en donatisten, van Marcion, Montanus en van de gnostici? 
Om ons maar te beperken tot enkele min of meer bekende. Want er zijn nog 
veel meer dwaalleraars en ketterijen geweest. 

allerlei sektarische bewegingen. Oude 
en nieuwe dwalingen staken de kop 
op. Theologen en predikanten hebben 
wat energie moeten steken in het 
weerleggen daarvan. “Het lijkt wel of 
ons huis van alle kanten vlam vat”, 
schreef een Dordtse predikant aan 
een Delftse collega. En ook nu weer 
ontstond een uitslaande brand geregeld 
door een kerkelijk ‘binnenbrandje’.  

En wij
Vergis ik mij, dat wij vandaag niet 
veel meer horen over een strijdende 
kerk? Door snelle ontkerkelijking 
voelen wij de moed in de schoenen 
zakken. In de strijd daartegen 
voelen wij ons al gauw verbonden 
met alles wat nog christelijk is. 
Samenwerking is geboden. Dan laat 
je het toch uit je hoofd om elkaars 
afwijkende geloofsopvattingen vanuit 
de Bijbel te weerleggen? Daar komt 
onze individualistische cultuur 

nog bij. Het besef groeit dat er een 
gezamenlijk verstaan van Gods 
Woord niet meer mogelijk is, omdat 
een lezer alles persoonlijk (subjectief) 
interpreteert. Geestelijke zaken 
worden meer en meer op eigen gevoel 
ingeschat. Presentatie en sentiment 
worden belangrijker dan inhoud. 

Kerkhistorisch besef ebt weg en ook 
het kerkbesef zelf. De relevantie van 
de belijdenissen raakt uit het oog. En 
we baden ondertussen in welvaart. Er 
lijkt geen slechtere voedingsbodem te 
zijn voor geloof en kerk, dan materiële 
welvaart. De daaruit voortkomende 
wereldgelijkvormigheid verslindt 
z’n tienduizenden. “Als jullie straks 

thuiskomen, zeg dan maar tegen je 
ouders dat je heilig bent en katholiek”, 
zei dominee E. Teunis vroeger tegen 
ons op catechisatie. Laten we dat 
vooral ook willen blijven. Dat kost 
vaak strijd. Tegen ons eigen vlees en 
tegen de tijdgeest. Enige kennis van 
oude dwalingen (en de weerlegging 
daarvan), die vaak in een moderner 
jasje weer opduiken, kan ons daarbij 
helpen. Want wij zijn niet de eerste 
generatie gelovigen. We hangen 
immers een katholiek of algemeen 
geloof aan, in verbondenheid met de 
kerk van alle tijden.   

Huib Noordzij is auteur van o.a. 
Handboek van de Reformatie en woont 
in Barneveld

De kerk van alle tijden

’
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Wij zijn niet de eerste 
generatie gelovigen



Verbeelding verwoord | Ida Slump-Schoonhoven

Rembrandt, De zondeval, ets, 16x12 cm, 1638

geslaagd! Maar het wordt er helemaal 
niet mooier op. Rembrandt tekent geen 
goddelijke gedaanten die het helemaal 
gaan maken, maar afhankelijke, kwets-
bare mensen. 

Vanaf dat begin was de duivel een 
moordenaar, een aartsleugenaar. En 
nog steeds hanteert hij dezelfde tactiek. 
Hij zaait wantrouwen. Geloof jij nu nog 
dat God zijn wereld met wijsheid heeft 
gemaakt? En dat het goed is om die 
wijsheid al luisterend en al werkend te 
ontdekken? Wees wijzer! Onze tijd past 
toch helemaal niet bij wat we lezen in 
Gods Woord. Onze begrippen, ideeën, 
idealen en verlangens vind je daarin 
niet terug. En vervolgens zet hij onze 
verbeelding aan het werk. Kijk toch 
eens wat wij mensen allemaal heb-
ben bereikt. Onze mogelijkheden zijn 
onbegrensd. Stel je nou eens voor hoe 
mooi het kan worden als we helemaal 
vrij zijn in onze eigen keuzes en onze 
eigen creativiteit!

De Here Jezus heeft ernstig gewaar-
schuwd voor de verleidingen van de 
duivel. Maar hij deed meer. Hij heeft 
gebeden dat ons geloof niet zal op-
houden. En zelf verslaat hij deze vijand 
definitief. Op een subtiele manier ge-

Toen kwam de duivel. Hij had 
maar één doel: die mooie, intieme 

relatie tussen God en de mensen kapot 
maken. Dat pakte hij sluw aan. Hij 
begon met het zaaien van wantrouwen 
aan Gods woorden en daarna sprak hij 
hun verbeeldingskracht aan. “Stel je 
nou eens voor!” zei hij. “Als je toch eens 
net als God was!” 

Op zijn bekende ets De zondeval heeft 
Rembrandt de situatie aangrijpend 
getekend.
Mannin, met haar gezicht in het volle 
licht, voelt zich duidelijk aangesproken 
door de woorden van de duivel. Haar 
verbeelding is aan het werk gezet. Wat 
God gezegd heeft en wat hij van hen 
verwacht, dat weet ze wel. Maar was 
het wel waar? En stel je nou eens voor 
dat zij en Adam werkelijk net als God 
zouden zijn! Dan konden ze hun eigen 
creativiteit gebruiken en hun eigen 
keuzes maken. Zou alles dan niet veel 
mooier zijn? Ze nodigt Adam uit om 
zich dat ook voor te stellen en samen 
met haar van de vrucht te eten. De don-
kere lijnen in Adams gezicht laten zien 
dat hij aarzelt. Toch, terwijl hij met zijn 
ene hand nog herinnert aan God woor-
den, grijpt hij met zijn andere hand al 
naar de vrucht. De duivel is in zijn opzet 

tuigt Rembrandt van zijn vertrouwen in 
deze goede afloop. Hij beeldt de duivel 
namelijk niet af als een slang, maar als 
een draak. Daarmee herinnert hij aan 
de beslissende strijd die beschreven 
wordt in het boek Openbaring. Net als 
Rembrandt kunnen wij moed houden in 
een tijd vol duivelse verleidingen. 

Ida Slump-Schoonhoven

God had de wereld geschapen. Hij had de Hof van Eden gemaakt en die aan Adam 
(Man) en Mannin gegeven als plek om te wonen en te werken. Zelf wandelde 
hij 's avonds in de tuin. Dan sprak hij vertrouwelijk met hen en zij luisterden vol 
vertrouwen en ontzag. Zo, al luisterend en werkend, kregen ze steeds meer inzicht 
in de wijsheid waarmee hij alles gemaakt had en leerden ze begrijpen hoe zij voor 
hem mochten leven in zíjn wereld.

Stel je nou eens voor!
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Jezus heeft gebeden 
dat ons geloof niet 
zal ophouden



Wat is de reden dat de duivel en 
zijn rijk zo gekoppeld worden 

aan de slang? Oké, ook aan een leeuw 
( 1 Petr.5:8 ), maar toch vooral de 
slang. Natuurlijk komt dat door 
Genesis 3:1. De slang was het ‘sluwst’ 
van de dieren….Sluw klinkt wat 
negatief. Het was wel een dier dat 
God gemaakt heeft hè! Dat staat er 
nadrukkelijk bij. Beter is het te zeggen 
dat de slang het meest schránder was. 
De duivel is bij machte geweest dit 
schrandere dier uit te buiten, en mee te 
trekken in zijn val. 

In de bijbel komt de slang meestal 
negatief in het nieuws. Ik denk 
aan Psalm 91: ‘Leeuw en adder zul 
je vertrappen; roofdier en slang 
vermorzelen’. En Lucas 10: 19: ‘Ik heb 
jullie macht gegeven om slangen en 
schorpioenen te vertrappen…’. De slang 
geldt als beeld voor de satan en zijn 
rijk.

Niet elke slang is gevaarlijk. Een 
rattenslang of een kousenbandslang 
kun je best leuk in een terrarium 
houden. Voor andere slangen moet je 
erg oppassen. Zeker voor de slang die 
model staat voor de duivel. Je moet 
uitkijken waar je loopt. Wandel je met 
God, dan is er niks aan de hand. In 

Voor de duivel niet bang

Marcus 16: 18 staat de belofte: ‘Met 
hun handen zullen ze slangen 
oppakken en als ze een dodelijk gif 
drinken zal het hun niet deren’. 

Ik zag eens op tv een documentaire 
over een christelijke gemeente ergens 
in Azië. De gemeenteleden hadden een 
kistje op schoot. Bij een signaal van de 
voorganger gingen alle kistjes open, en 
kroop er een giftige slang uit. Om maar 
te laten zien dat God zijn belofte uit 
Marcus 16: 18 houdt. 
Op die manier hoeven we het niet uit 
te proberen.

Al wat ademt | Jacko Holtland 

Toos Slot-van der Woerd, Frits Tromp en Piet Zeilstra 

Spelen met Leviatan
Welke rol spelen monsters in het 

christelijk leven? In de bijbel 
komen monsters voor, waarbij ze het 
kwaad vertegenwoordigen. Een bekend 
monster in de bijbel is Leviatan, die 
onder meer wordt genoemd in Job 38 – 
40  en in Psalm 104.

De titel van het boek is gebaseerd op 
een tekst uit Psalm 104, waar staat dat 
God speelt met Leviatan. Daarmee 
wordt de vraag op tafel gelegd hoe het 
kwaad zich verhoudt met God. Is het 
kwaad in de figuur van Leviatan gescha-
pen door God en kun je daarom zeggen 
dat het kwaad dus ook van God komt?

Een ander element in het nadenken 
over het kwaad hangt samen met de 
monsters in de oude mythologie. In an-
dere oosterse theïstische culturen rond 
het volk Israël namen draken de functie 
op zich van de personificatie van het 
kwaad. Zijn deze mythische beesten 
door de bijbelschrijvers overgenomen?

De theologische bijdragen zijn be-
werkingen door de auteurs van een 
congres over hetzelfde thema, dat aan 
de Theologische Universiteit in Kampen 
werd gehouden. Een aantal hoofdstuk-
ken zijn in het Engelstalige boek Playing 
With Leviathan terug te vinden.

De interpretaties die over Leviatan zijn 
ontstaan, en zijn vermeende mythische 
achtergrond leveren de nodige lezin-
gen op. Maar over één ding zijn alle 
theologische schrijvers het wel eens: 
welke achtergrond de zeemonsters 
ook hebben, of het nu schepsels zijn of 
draken uit de mythologie, ze leggen het 
af tegen God zelf. God speelt met Levi-
athan, Zijn eigen schepsel. En Hij staat 
boven het kwaad, dat niet méér ruimte 
heeft dan God toestaat.
In de bundel is ook ruimte voor de 
draak in het zendingsgebied, waar 
eveneens deze dieren voorkomen als 
vertegenwoordigers van het kwaad. Het 
is een universeel thema dat dit gedierte 
rampspoed belichaamt. 
 
Behalve theologisch-inhoudelijke bijdra-
gen, is ook ruimte vrijgemaakt voor 
het kwaad vanuit het gezichtspunt van 
de beeldende kunst en film. Zo komt 
het beest in beeld, een verbeelding 
verwoord in zowel schilderijen als het 
beeldscherm.
Door al deze verschillende blikken op 
het zinnebeeld van het kwaad heeft de 
bundel Spelen Met Leviatan een breed 
palet aan invalshoeken. De theologi-
sche en kerkhistorische verhandelingen 
zijn vanwege hun oorsprong bij het TU-
congres wetenschappelijk van opzet, 

Koert van Bekkum, Jaap Dekker, Henk van de Kamp, Eric Peels (red.), 
Spelen met Leviatan, monsters in Bijbel, theologie, religie en kunst, 
ISBN9789058819901, Buijten & Schipperheijn, 2018, 288 pag. €22,50

Het is niet zo leuk om over een slang te schrijven. Zeker niet als het je laatste 
bijdrage voor Wegwijs is. Een slang roept in elk geval bij mij geen warme 
gevoelens op. Ik weet, dat is bij anderen anders. Het zijn ook beslist mooie 
dieren. En toch …In de bijbel komt de slang er ook niet goed vanaf. De teksten 
in de kaders zeggen genoeg.

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.

wat uitnodigt om de artikelen door te 
spreken tijdens een stevige verenigings-
avond. De kunst- en filmbesprekingen 
ook, maar die vormen een invitatie om 
de kunstwerken en de besproken films 
te bekijken. 

Door de aanpak van de auteurs is het 
boek goed bruikbaar op verschillende 
bijbelstudieverenigingen, immers: voor 
elk wat wils. De theologische bijdra-
gen zijn geschikt voor een klassieke 
vereniging, de meer kunstzinnige ver-
handelingen passen goed bij een meer 
informele setting.(FT)

Christus is zeker overwinnaar. Kijk naar 
boven dit artikel, en dan nog verder 
naar boven. Christus regeert. Als je in 
nauw contact met Boven leeft, hoef je 
voor de duivel niet bang te zijn. 

Ds. J. Holtland is predikant te 
Veenendaal-Oost

‘De grote draak werd op de 
aarde gegooid. Hij is de slang 
van weleer, die duivel of satan 
genoemd wordt, en die de hele 
wereld misleidt’
(Open.12: 9)

‘En de duivel die hem misleidde 
wordt in de poel van vuur en 
zwavel gegooid’
(Open. 20: 10)

Zwarte mamba, één van de meest giftige 
slangen ter wereld
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De predikant Bram Beute, GKv 
Kampen-Zuid, bespreekt 34 

“verrassende bijbelteksten over het 
gewone leven”.

De bijbelteksten zijn onderverdeeld 
in drie hoofdcategorieën: God zet de 
wereld op z’n kop, De omgekeerde God 
en Leven in Gods omgekeerde wereld. 
Al lezende ontdek je dat veel informatie 
uit de bijbelverhalen hun kracht missen 
- omdat het vertalingen zijn (lost in 
translation, nietwaar?) of omdat het 
om een hele andere cultuur gaat dan de 
westerse samenleving in de 21e eeuw.

Zoals het scheppingsverhaal. Volgens 
Beute niet zozeer een kroniek over 
die eerste week van de wereld, maar 
wel een humorvol verhaal waarin God 
de afgoden te kijk zet. Genesis 1 zou 
zijn ontstaan tijdens de ballingschap 
in Babylon, waarbij de Babyloniërs de 
hemellichamen als goden zag. En dan 
vertelt Genesis 1 dat God eerst het licht 
schept en pas drie dagen later de zon 
en maan, als lampjes.
In de categorie De omgekeerde God 
komt het verhaal van Job ter sprake. De 
omkering in deze geschiedenis zit hem 
in het spreken over God. Jobs vrienden 
Elifaz, Bildad, Zofar en Elihu brengen 
God onder in een systeem van ‘als-dan’ 
- terwijl Job in zijn woede en aanval 
de juiste woorden over zijn Redder 
spreekt. God hoeft niet verdedigd te 
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De satan een 
noodzakelijk kwaad

Met andere ogen

22

Bert van Veluw, De satan een noodzakelijk kwaad, 
Waarom de duivel “Gods duivel” is, 2012, Groen, 
Heerenveen, ISBN 978 90 8897 050 4, 85 pag. € 10,50 

Stilte Agenda, Anders kijken, is anders leven,
Kok Boekencentrum, 2019, ISBN  978 90 2395 8352, 
158 pag. € 14,99

D it boekje van dr. 
A. H. van Veluw 

wil een aanzet geven 
tot nadenken over 
een diabologie of 
demonologie. Hij wil een 
bijdetijdse diabologie 
voor het monotheïstisch 
christendom.  Want als 
we belijden dat God 
de enige God is, de 
almachtige, hoe kan er 
dan een duivel zijn met 
zoveel macht dat hij tegen God in kan gaan? Het geeft 
duidelijk aan dat het een pittig boekje is geworden. 
Van Veluw schrijft hier niet voor het eerst over. Een 
groot deel van de tekst komt letterlijk voor in een veel 
uitgebreider boek over het kwaad:  “Waar komt het 
kwaad vandaan?” (2010). Vaak onderscheidt men twee 
soorten kwaad: moreel kwaad (actief) en natuurlijk 
kwaad (passief) zoals natuurrampen en ongelukken. 
Zit de duivel achter het natuurlijk kwaad? Augustinus 
schrijft het kwaad toe aan de duivel en de gevallen 
engelen (2 Pet. 2:4 en Jud.1:6). Van Veluw komt niet 
tot deze conclusie. Hij stelt dat de verleiding van de 
mens de kernfunctie van de duivel is. In het laatste 
hoofdstuk beschrijft hij zijn visie, zijn model, dat zich 
niet gemakkelijk laat samenvatten in een bespreking 
als deze. De mens is geschapen als een wezen met 
een vrije wil, die van God alle redenen ontvangt om het 
goede te kiezen. Maar gehoorzaamheid is pas echte 
gehoorzaamheid als de verleidingen tot het kwade 
worden weerstaan. De test van de verleiding hoort bij 
de goede schepping. Zonder deze toets is er geen echte 
gehoorzaamheid en geen echte liefde tot God mogelijk. 
Daarom is de satan een noodzakelijk kwaad. Vallen veel 
Bijbelse puzzelstukjes nu op hun plek? (PZ)

D e stilteagenda 2020 is verschenen: deze agenda 
heeft een thema; Met andere ogen - wie anders 

leert kijken, leert anders leven.

Vorig jaar hebben we u in Wegwijs (nov/dec) ook enkele 
agenda’s onder de aandacht gebracht. Nu willen we ons 
beperken tot dit originele exemplaar. Het is fraai vorm-
gegeven, rustig van kleur en voorzien van een stevig kaft 
met ringband en bladwijzer. Het formaat is misschien wel 
iets aan de grote kant.

Mirjam Van der Vegt, stiltetrainer, bracht deze mooie 
uitgave tot stand in samenwerking met Tear. En wat is dan 
het bijzondere? Het is niet alleen een agenda, met veel 
schrijfruimte voor uw afspraken, maar er zijn ook vragen, 
opdrachten, foto’s en informatie over Tear. Echte eye-ope-
ners dus. Het gaat over de thema’s moed, schoonheid, 
stilte en aandacht.

Bij het woord agenda denken 
we al gauw aan druk zijn 
en veel taken en afspraken 
hebben. Velen zullen al over-
gestapt zijn op een digitale 
agenda, maar deze agenda 
kan ik u wel aanraden. De 
stukjes over Tear geven 
je wellicht een gevoel van 
dankbaarheid voor ons leven 
in het rijke westen. Laten we 
tijd vrij maken voor de din-
gen die echt belangrijk zijn: 
anderen die minder bedeeld 
zijn, aandacht voor elkaar en 
rust om na te denken. 

Leuk om voor jezelf te kopen of cadeau te geven.(TSW)

De omgekeerde wereld van God

Bram Beute, De omgekeerde wereld van God, verrassende 
bijbelteksten over het gewone leven, 2019, Vuurbaak, 
ISBN 978 90 5560 564 4, 128 pag. € 14,99 

worden, dat kan Hij zelf wel. God wil 
vooral dat je Hem serieus neemt.
Leven in Gods omgekeerde wereld 
zit ‘m onder meer in het ‘die andere 
wang toekeren’. Onderdrukkers 
sloegen met de achterkant van hun 
rechterhand op de wang van hun 
slaven of onderdrukte mensen, 
een teken van belediging. Wie zijn 
linkerwang toekeerde, zou geslagen 
worden met de vlakke hand - wat 
dan lijkt op het slaan van een gelijke. 
Ergo: ik verzet me niet door te 
vechten, maar ben wel een mens als 
jij.
De wereld van God is een 
verrassende wereld, omdat het 
omgekeerd is aan wat wij denken dat 
die wereld is. Het verhaal van Jaël en 
Sisera (Rechters 4-5) is zo’n verhaal, 
waarin de dubbelzinnigheden 
in de vertalingen zijn weggevallen. 
Beute blaast het stof van dit verhaal, 
maar maakt er niet gelijk een vunzige 
vertelling van. Wel wordt het relaas in 
een juist perspectief gezet - ook dít is 
wat je in de Bijbel terug kunt vinden.

Elke deelcategorie kent een 
korte inleiding. De afzonderlijke 
hoofdstukken, die prima los van 
elkaar gelezen kunnen worden, 
hebben een tekstverwijzing naar het 
verhaal waar het over gaat. Daarnaast 
heeft elk hoofdstuk één vraag ter 
bespreking; vanwege de jij-vorm lijkt 

de discussie vooral bestemd voor een  
bijbelstudie-vereniging of een (oudere) 
jeugdvereniging.
Het gaat de schrijver om het aangeven 
van de grote lijnen in de bijbel, niet om 
theologische fijnproeverij. In de opzet 
dat het boek als vertrekpunt dient ter 
bespreking en om de bijbelverhalen 
weer ter hand te nemen, is het 
geslaagd.(FT)
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Het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) komt regelmatig 

met het consumentenvertrouwen. 
Met een enquête peilt het CBS de 
opvattingen met betrekking tot de 
algemene economische ontwikkeling 
en de financiële situatie van het eigen 
huishouden. 

Iets vergelijkbaars doet zich voor bij 
callcenters, waarbij de klant die telefo-
neert met een bedrijf na het gesprek 
per mail een uitnodiging krijgt om het 
gesprek te waarderen op een schaal van 
1 tot 10. Dat geeft dan een realistisch 
beeld, is de gedachte.
Het is maar de vraag hoe objectief die 
cijfers zijn. Want als iemand niet hoger 
geeft dan een 8, is een 7,5 een hoog 
cijfer.

In Bhutan wordt de stand van het land 
opgemaakt aan de hand van bruto nati-
onaal geluk, waar een formule een cijfer 
geeft aan het land. Het is een alternatief 
voor het bruto nationaal inkomen, dat 
een meer economische variant is van 
hoe het ervoor staat.
Al deze manieren hebben met elkaar 
gemeen dat het om een cijferreeks gaat. 
Het getal krijgt een bijna heilige reli-
gieuze status toebedeeld, vanwege de 
gemeende objectiviteit. In onze samen-

leving gaat het om die feitelijkheid. Dat 
geldt op veel meer terreinen.
Zo moet je bij het geven van feedback 
die terugkoppeling vooral bij jezelf 
houden. "Ik vind", "Ik constateer", "Dat 
doet zus en zo met mij" zijn de zinnen 
die horen bij de feedbackregels. Te allen 
tijde dient te worden voorkomen dat we 
iemand voor het hoofd zouden kunnen 
gaan stoten of dat iemand aanstoot 
neemt aan een formulering.

Ik draaide niet zo lang geleden mee in 
een E&R-team in den lande. Twee cam-
pinggasten hadden dezelfde voornaam, 
maar om het onderscheid aan te geven 
kwamen ze zelf met het voorstel om 
de ene als "Grote gast" en de andere 
als "Kleine gast" aan te spreken. Toen 
een nieuw teamlid hoorde hoe deze 
campinggasten werden aangesproken, 
kregen we als teamleden op ons dak: zo 
praat je immers niet over en tegen gas-
ten! Beter konden we het hebben over 
"Jonge" en "Oude" gast, wat beter paste 
bij de controleerbare omstandigheden.
Hoe meet je de stand van het land? Je 
kunt je baseren op feiten als getallen. 
Een waarderingscijfer, een leeftijd, de 
economische groei of krimp. Maar dan 
mis je wel het narratieve gedeelte van 
de stand.

De Amerikaanse schrijver John Stein-
beck trok begin jaren zestig met zijn 
Franse poedel Charley en een camper 
door veertig staten. Het resulteerde in 
1962 in zijn eigen stand van het land: 
Travels With Charley. Geen harde weten-
schap met controleerbare statistieken, 
maar een reisverslag. In datzelfde jaar 
kreeg hij de Nobelprijs voor de Litera-
tuur toegekend.

Als iemand niet hoger 
geeft dan een 8, is een 
7,5 een hoog cijfer.

De stand van het 
land

In Zicht | Frits Tromp 
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Wat is de stand van het land en hoe meet je dat? Goede vraag. Het 
definitieve antwoord is nog steeds niet gegeven. Tenminste, als het aan de 
wetenschappers ligt. De wetenschappers willen het antwoord op deze vraag 
graag in een getal uitdrukken. Want cijfers liegen immers niet. Maar welk getal 
gebruik je voor de stand van het land?
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De duivel spreekt tot de 
verbeelding. In oude 

volksverhalen speelt hij een grote 
rol, hij is mysterieus en spannend. Er 
zijn veel spreekwoorden waarin de 
duivel een rol speelt en ze betekenen 
allemaal iets negatiefs; woorden 
als afzetten, bedotten, flessen, 
misleiden en oplichten komen in 
beeld. Voor mensen die de bijbel 
kennen is dat geen nieuws, de duivel 
is echt de zondebok, al het verkeerde 
staat op zijn rekening. Niet echt een 
figuur om een deal mee te sluiten.

Het klassieke voorbeeld van zo’n deal 
met de duivel is de Faustlegende, ge-
baseerd op de Duitse magiër en medi-
cus Johann Faust. Na zijn dood (rond 
1540) ontstond het gerucht dat hij 
een pact met de duivel had gesloten. 
Het belangrijkste werk van de Duitse 
schrijver Johann Wolfgang von Goethe 
(1749–1832) is de bewerking van deze 
Faustlegende.

Een pact met de duivel gold lange tijd 
als een voorrecht van uitzonderlijke 
zielen. Daar zet dichter Ilja Leonard 
Pfeiffer echter zijn vraagtekens bij in 
zijn nawoord bij de Perpetua-editie van 
Goethes Faust (2008):
'Iedereen verkoopt tegenwoordig zijn 
ziel aan de duivel, daar is niks exclu-
siefs meer aan. Met uitzondering van 
een paar anachronistische asceten en 
fundamentalisten is niemand tegen-
woordig nog geïnteresseerd in de 
eeuwigheid. Liever tot aan het einde 
der tijden branden in de hel dan nu in 
dit dagelijks leven ook maar iets ontbe-
ren. Instant-bevrediging is de norm. 
We zetten morele en ethische princi-
pes met het grootste gemak opzij om 
in onze onmiddellijke begeerten te 
voorzien.’

Om over na te denken.

Je ziel aan de duivel 
verkopen, niks bijzonders?

Riet Steenbergen-Busstra, 
schrijven is haar hobby.
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De naaste en ik

Leven in het licht

Hartverscheurend eenzaam zijn, wat kan 
ik doen?

Waarom kiezen mensen voor een isole-
ment? 
 
Moeten we compromissen sluiten met 
andersdenkenden?
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‘Verzamel schatten in de hemel, 
daar vreten mot noch roest ze weg, 

daar breken geen dieven in om ze te stelen. 
Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.’ 

Matteüs 6: 20, 21


