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Woord vooraf 

Soms kijk ik in mijn stapel oude preken en dan kom ik preken tegen waarvan ik niet meer weet dat ik 
ze gemaakt heb. Maar er zijn ook preken die op één of andere manier bijzonder voor me zijn. Die 
vergeet ik nooit. Daar heb ik een selectie van gemaakt. 

Hoe leer je preken? Allereerst door te luisteren naar de opbouwende kritiek, maar daarna toch ook 
door het doen. Zelf heb ik veel geleerd van ds. Hans Stolk. Hij was predikant in de Nieuwe Kerk van 
Kampen en bij hem zag ik in de praktijk wat een goed preek in ieder geval moet hebben: grondige 
exegese, verbinding met ons leven van vandaag, eenvoudig taalgebruik, korte zinnen en vooral: een 
opbouw die voor iedereen goed te volgen is en waarbij geen uitweidingen en stokpaardjes horen. Bij 
hem zat de kerk altijd vol! 

Ik schrijf zoveel mogelijk in spreekstijl. De geselecteerde preken heb ik niet inhoudelijk geredigeerd; 
sommige dingen zou ik nu echt anders zeggen en ook zie je na afloop dat sommige formuleringen beter 
hadden gekund. Het zij zo. Zo hebben de hoorders het gehoord. 

Ik ben Nederlands Gereformeerd. Aan de behoudende kant. Lang niet gelukkig met alles wat er in onze 
kerken gezegd en gedaan werd. Maar met overtuiging NGK, omdat we als Nederlands Gereformeerden 
op een bijzondere manier met elkaar verbonden waren: enorme liefde en respect voor de Bijbel als 
Gods Woord. Daarin herkenden ‘links’ en ‘rechts’ elkaar en het bond ons samen. Ik spreek met 
weemoed in de verleden tijd. Maar dat hoort bij de leeftijd: oudere dominees kijken altijd met 
weemoed terug. 

Ik hoop dat de lezer die de moeite neemt deze preken te lezen, een indruk krijgt van de rijkdom van 
Gods Woord en de majesteit van God en Gods Zoon Jezus Christus. Zowel bij mijn intrede als bij mijn 
afscheid heb ik gepreekt over 1 Korintiërs 1:31 Wie roemt, roeme in de Here! 

 

Hengelo, november 2022 
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Preek 1 Het begin: de eerste preken in de kerk 

De rijke man en de arme Lazarus (Lucas 16:31) [1983] 

Deze preek hield ik op het kerkelijk examen waarin ik preekconsent kreeg. Omdat ik natuurlijk nog niet 
veel preken had maar er wel veel vraag was naar predikers, hield ik deze overal. Ik heb hem 32 keer in 
het hele land gehouden. Eén op de drie Nederlands Gereformeerde Kerken heeft hem gehoord. Ik was 
erg tevreden over de inhoud, en mijn vriendelijke toehoorders ook. Toen ik predikant geworden was, 
heb ik de preek een aantal keren herschreven voor volgende gemeentes; maar hoewel de nieuwe edities 
beter zijn dan de eerste, geef ik hier de preek zoals die toen werd gehouden, nog gemaakt met een 
ouderwetse schrijfmachine; hij stamt uit een andere tijd… 

De eerste keer dat ik ging preken was een ramp. De auto, die ik van mijn schoonvader had geleend, 
begaf het na 500 meter. In een studentenflat in de buurt leende ik van een duffe medestudent zijn Opel 
Kadett. Helaas knapte het sleuteltje in het slot van het portier – verkeerde Opel. Een uit bed gebelde 
vriend bracht me met zijn auto naar de stad waar ik zou voorgaan. Daar kwam ik een kwartier te laat 
aan, maar ik was zo zenuwachtig dat de dienst toch binnen het uur klaar was... Alles afgeraffeld, het 
was een wonder dat de kerk ’s middags nog goed bezet was. Omdat ik de kapotte wagen langs de kant 
van de weg had laten staan kreeg ik een bekeuring. Met het vergoeden van de kapotte sleutel en de 
reiskosten van mijn vriend hield ik weinig over aan de preekvergoeding, maar wel een goed verhaal! 

Aan het begin preekte ik keurig met thema en verdeling, zoals ik dat op school had geleerd. Maar al 
gauw vroegen mensen in mijn eerste gemeente om daarmee op te houden. Dat vond ik prima, want 
volgens mij functioneren thema en verdeling niet als je een levend verhaal wilt houden. Ik was er ook 
nooit erg goed in. 

 

Lezen: Deuteronomium 15:1-10 en Lucas 16:19-31 

Gemeente van onze Here Jezus Christus, 

De gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus is een wonderlijk verhaal. Je wordt er zelfs een beetje 
stil van. Het gaat over zaken waar wij niet zo gemakkelijk over spreken: de plaats waar mensen 
terechtkomen na hun leven. De Here Jezus vertelt hoe het twee mensen is vergaan nadat ze gestorven 
waren. De één wordt door engelenhanden op een ligbank gelegd vlak naast Abraham, de ander 
ontdekt, dat hij in de plaats der pijniging is terechtgekomen, waar hij voor eeuwig zal moeten blijven. 

Waarom vertelde de Here dit verhaal aan zijn discipelen? Wilde Hij hen bang maken voor wat na de 
dood te wachten zou kunnen staan? Wilde Hij hen opjagen om maar zo vroom mogelijk te leven? Nee, 
juist niet! De Heer wilde hen leren wáár het op aan kwam in hun leven. Hij wilde hen tonen, wat 
werkelijk van belang is voor de kinderen van God, een antwoord geven op de vraag: Wat vraagt God 
nu eigenlijk van ons? En de Heilige Geest heeft ervoor gezorgd, dat dit verhaal voor ons bewaard is 
gebleven, zodat ook wij van onze Heer dit kunnen leren. 

Ik heb de boodschap van de tekst zó samengevat: 

De Here vertelt aan zijn gelovigen welke weg naar de hemel voert 

We letten op twee punten: 

1. Het is een smálle weg 
2. Het is de énige weg 
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1) Het is een smálle weg 

Wanneer je deze gelijkenis gelezen hebt, komen er als vanzelf allerlei vragen boven. Waarom is het 
met deze twee mensen zo verschillend afgelopen? Waarom kwam die bedelaar in de hemel en de rijke 
man juist niet? Een antwoord op deze vragen kunnen we vinden door de gelijkenis nauwkeurig te 
lezen. Wanneer we dat doen, valt eigenlijk al meteen op dat de arme bedelaar een naam heeft. Hij 
heet Lazarus. Een naam in een gelijkenis. Dat vind je nergens anders. Een gelijkenis is immers een 
verzonnen verhaal, met mensen die niet echt bestaan! Een voorbeeld: de man die de schat in de akker 
vindt heeft geen naam. Dat hoeft ook niet, want wie niet bestaat, heeft geen naam nodig. In een 
gelijkenis vertelt de Here alleen wat van belang is. Zo weten we van de barmhartige Samaritaan ook 
geen naam, maar we weten wel dat hij uit Samaria kwam en dus geen Israëliet was en dat is heel 
belangrijk om te weten. Zo is wat de Here in onze gelijkenis vertelt van de bedelaar ook belangrijk. Hij 
noemt hem: Lazarus. Die naam heeft een betekenis. Lazarus betekent: God is mijn hulp. Dat moeten 
we weten wanneer we deze gelijkenis overdenken: de arme man heeft God als zijn hulp. Deze vieze 
bedelaar, vol zweren en te midden van smerige straathonden, die het etter van zijn zweren likten, deze 
man heeft God als Hulp. Dat zou je niet zeggen wanneer je leest hoe de Here hem beschrijft! Maar je 
ziet het heel duidelijk na zijn dood: dan schamen engelen zich niet hem op te tillen en naar een 
ereplaats in de hemel te dragen, vlak naast Abraham, de vader van alle gelovigen. 

Maar hoe zit het dan met de rijke? Waarom mocht hij niet ook in de buurt van Abraham aanliggen? 
Waarom kwam hij in het vuur terecht? Was het omdat hij rijk was? Zoals veel mensen tegenwoordig 
zeggen dat rijkdom diefstal is en dat God automatisch aan de kant van de armen staat? Maar zo 
absoluut heeft de Here Jezus nooit over rijk en arm gesproken. Bovendien was Abraham toch ook 
ontzettend rijk tijdens zijn leven, en hij was toch wel in de hemel. Was de rijke dan misschien een 
heiden, een ongelovige? Dat zou dan haast wel moeten, maar we lezen er niets van! Ja, sterker nog, 
wanneer we goed lezen, blijkt juist het tegendeel! Let maar op hoe de rijke man Abraham aanspreekt: 
Váder Abraham (vs. 24, 27, 30). En Abraham antwoordt met: Kind (vs. 25). Deze rijke man was geen 
heiden, hij was een nakomeling van Abraham, een ‘gelovige’ Israëliet, een lid van Gods verbondsvolk. 
Hoe kan hij dan na zijn dood op die vreselijke plaats terecht zijn gekomen? Hoe kan een lid van Gods 
volk verloren gaan? Een klemmende vraag, ook voor ons, broeders en zusters. Wij zijn immers ook 
leden van het volk van God, geloofskinderen van Abraham! 

Ook de rijke man had Abraham als vader. Hij kende het Woord van God dat er in zijn tijd was, het Oude 
Testament, de boeken van Mozes en de boeken van de Profeten. Die waren hem van huis uit met de 
paplepel ingegoten. Ook het gedeelte dat wij uit het vijfde boek van Mozes, Deuteronomium, gelezen 
hebben, kende hij. Deuteronomium 15, waar het gaat over het mild lenen aan de arme zonder op 
teruggave te hopen. En er zijn nog vele andere Schriftgedeelten waarin daarover gesproken wordt. 
Onder het volk van God mocht absoluut geen armoede voorkomen. Maar er blijkt niet veel van dat die 
rijke man deze schriftgedeelten kende! Deze rijke, die maar liefst elke dag groot feest hield en die in 
kleren liep die letterlijk hun gewicht in goud waard waren, het duurste van het duurste, deze rijke man 
stak geen hand uit naar die vieze bedelaar, die bij zijn portiek zat. Dat deze bedelaar een broeder was, 
had voor hem geen enkele betekenis. O, hij wist wel dat de HERE gezegd had, dat er onder zin volk 
geen gebrek en honger wezen mocht – maar dat raakte hem niet, hij trok zich daar niets van aan, hij 
luisterde niet naar dat woord van God en zo had hij geen liefde geleerd voor zijn broeder. 

Dáárom eindigde deze rijk man in de hel! Hij was, zijn leven lang, ongehoorzaam. Ongehoorzaam, dat 
is een naar woord voor mensen die het goed hebben, ook in onze tijd. Wordt het ons niet van alle 
kanten aangepraat dat wij mondige mensen zijn, die zelf wel aanvoelen wat goed of verkeerd is? Als 
wij maar fatsoenlijk ons eigen leven leven is dat toch voldoenden? 
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De Here Jezus vertelde deze gelijkenis met het oog op de Farizeeën. Farizeeën waren mensen, die erg 
hun best deden voor de wet van God. Om te voorkomen dat ze die wet overtraden, hadden ze de 
regels nog veel zwaarder gemaakt, zodat ze zeker wisten, dat ze niet te lichtvaardig leefden. Het waren 
heel gelovige mensen, die goed wisten dat ze kinderen van Abraham waren, leden van Gods 
verbondsvolk, en ze namen dat serieus. Daarom hadden ze voor zichzelf nauwkeurig allemaal regeltjes 
vastgesteld over wat mocht en wat niet. Alleen… over de armen en eenvoudigen ontfermden ze zich 
niet. Voor het gewone volk hadden ze slechts minachting. Dat was, zeiden ze, ‘de schare die de wet 
niet kent’ en ze wisten precies de mazen van hun eigen wetten en regels te vinden om dat ‘gewone 
volk’ uit te plunderen. 

U begrijpt dat voor hen deze gelijkenis een klap in het gezicht was. Zo’n rijke, dure meneer – daar 
trokken zij nu juist op aan, zulke mensen hadden ze graag als vriend. Dan kwam je immers in de hogere 
kringen van de maatschappij? Bedelaars waren er zoveel! Daar moest je met een boog omheen lopen, 
of je gaf hem een aalmoes, maar dan wel zó, dat iedereen het goed zag. Nee, armen waren niet hun 
zorg. Zij waren immers door God vervloekt, dat kon je zo zien. En zo’n rijke was duidelijk gezegend. En 
nu vertelt Jezus een verhaal waarin zo’n bedelaar nota bene naast Abraham, hun vader, in de hemel 
mocht aanliggen, terwijl de rijke in de hel kwam. 

Omdat hij niet naar Mozes en de profeten geluisterd had, maar zelf had uitgemaakt hoe hij zijn leven 
leidde, zelf had bepaald wat hij deed en wat niet. Maar zo kan dat niet wanneer je bij Gods 
verbondsvolk hoort! Wanneer je de beloften van God wilt ontvangen, zul je ook de eisen, de wetten 
van God moeten gehoorzamen. Wanneer je niet in alles naar God wilt luisteren zul je aan het eind niets 
van het beloofde ontvangen. De rijke man overtrad het verbond met God – en dat accepteert de HERE 
niet. Het luistert nauw – dat leert de Here Jezus in deze gelijkenis aan zijn discipelen – en dus ook aan 
ons. 

Wanneer wij deze gelijkenis horen, kiezen we dadelijk partij voor Lazarus. Wij kennen het verhaal al. 
Misschien zou het beter zijn het opschrift in ons bijbeltje te veranderen. Het is niet de gelijkenis van 
de rijke man en de arme Lazarus – het is de gelijkenis van de rijke man! Want wie net als de rijke in dit 
verhaal een deel van Gods wet naast zich neerlegt, kan niet groeien in de liefde. Die kan misschien wel 
heel vroom overkomen, maar in werkelijkheid houdt hij of zijn een stukje van zijn leven voor zichzelf, 
waarvan hij niet wil dat God daar komt en zich ermee bemoeit. En dan kan het zijn dat je je naaste niet 
meer ziet en je niet meer bekommert om wat een broeder of zuster nodig heeft. Natuurlijk is het nodig 
dat u de diakenen van voldoende geld voorziet, maar vaak is er iets anders nodig dan uw geld: uw 
aandacht, uw begrip, uw bemoediging, uw tijd om een ander, die door God op uw weg is geplaatst - ik 
zou haast zeggen met de woorden van de gelijkenis, aan uw deur is gelegd - te helpen. Er mag nog 
steeds geen enkel gebrek voorkomen bij het volk van God. En dat hoeft ook niet! Hoe rijk heeft de 
HERE ons gezegend, veel meer dan alleen met geld en goed! Heel dat bestaan wil de HERE terug 
hebben. De rijke man en de Farizeeërs dienden Hem slechts voor 99% - en daar nam God geen 
genoegen mee. Het luistert nauw bij het dienen van de HERE, het komt op héél ons leven aan. Maar 
we hoeven niet zelf een systeem van regeltjes uit te denken voor het dienen van God. Daarvoor heeft 
de HERE ons zijn Woord gegeven, zodat wij in alles kunnen vragen: HERE, hoe wilt U, dat wij leven? 

Daarom heeft de preek, de verkondiging van het Woord van God, een centrale plaats in onze eredienst; 
want hoe beter wij de HERE leren kennen, hoe meer onze liefde voor Hem en dus ook voor onze naaste 
kan groeien en zichtbaar worden. God vraagt geen vrome praatjes of mooie redeneringen, Hij vraagt 
onze gehoorzaamheid met ons hele hart. 
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2) Het is de énige weg 

Het heeft de rijke man niet geholpen dat hij iedere sabbat de synagoge bezocht en hoorde voorlezen 
uit de boeken van Mozes en de profeten. Omdat hij niet deed naar wat hij hoorde, verspeelde hij de 
beloftes van God. 

Maar kun je dat die man wel zo zwaar toerekenen? We kunnen ons voorstellen dat je, wanneer je 
wordt opgevoed in een gelovig gezin, onderwijs krijgt van gelovige leraren en iedere week weer 
dezelfde dingen hoort, wat gewend raakt aan één en ander? Is het wel helemaal eerlijk dat de rijke er 
te laat achter komt dat zijn weg naar de dood voerde? Toen hij eenmaal in de plaats der pijniging was, 
bleek de kloof met de hemel onoverbrugbaar te zijn. Ineens was er geen bekering meer mogelijk! En 
dan denkt die rijke man aan zijn ouderlijk huis. Hij heeft nog vijf broers, die net zo zijn als hij. Nette 
kerkleden, daar niet van, maar dat was niet genoeg, had hij nu ondervonden. En hij vraagt aan 
Abraham: ‘Laat Lazarus alstublieft mijn broers waarschuwen, dan kunnen ze zich bekeren, anders gaan 
ze ook argeloos hun ondergang tegemoet.’ 

Dat lijkt een redelijk verzoek. Maar het is helemaal niet zo. Abraham weigert. De rijke man moet niet 
denken dat hij een argeloos slachtoffer is in een ongelukkige situatie. Zijn broers hebben, net als hij 
vroeger, de Bijbel, daar moeten ze naar luisteren. Als ze dat doen hoeven ze voor Gods oordeel niet 
bang te zijn. Het Woord van God is niet onvoldoende, zodat er nog iets extra’s bij moet om zalig te 
worden; dat Woord is krachtiger dan wat ook! Wie naar het Woord van God niet luistert, zal zich ook 
niet laten gezeggen wanneer een gestorvene tot hem spreekt. Geloof komt niet voort uit sensatie, 
maar de Heilige Geest werkt het, met en door het Woord van God. Zó heeft de HERE dat voor zijn volk 
ingesteld: zijn Woord werkt beter dan welk wonderteken ook! Wie dat Woord hoort, wordt erdoor 
aangeraakt. Het kan zijn dat de hoorder het telkens naast zich neerlegt en zich verhardt, maar zonder 
uitwerking blijft het niet. De enige manier waarop God mensenlevens verandert, is door zijn heilig 
Woord en al het andere is daaraan ondergeschikt en heeft veel minder effect. Daarom is de vraag van 
de rijke man om Lazarus naar zijn broers te sturen niet redelijk.  

De les die de Here Jezus hiermee aan de Farizeeën leert is duidelijk: het gaat niet om vromigheid, ook 
niet om een systeem van regeltjes dat men om God te dienen zelf heeft uitgedacht, het gaat eenvoudig 
om gehoorzamen. Dat is de enige weg. Wees bereid te luisteren naar wat Mozes en de profeten 
geschreven hebben en laat je daardoor gezeggen, handel daarnaar. Dat is de weg om zalig te worden. 
Gehoorzaamheid. 

Ja maar, kán dat eigenlijk wel? Is er wel één mens op aarde die God voor 100% gehoorzaam kan zijn? 
Is die 99% van de Farizeeën niet het absolute maximum? Het is toch onmogelijk om precies te doen 
wat God vraagt. Ja, dat weet God zelf ook wel! Neem bijvoorbeeld Deuteronomium 15:4, wat we ook 
samen gelezen hebben: …er zal geen arme onder u zijn, want de HERE zal u zegenen... Dat is duidelijke 
taal. Maar dan in vers 7: …wanneer er onder u een arme mocht zijn… (dus toch!) en in vers 11: Armen 
zullen nooit (nooit!!!) in het land ontbreken, en daarom gebied Ik u: gij zult uw hand wijd openen voor 
uw broeder, voor de ellendige en de arme in uw land. 

Het zit in Gods heilige wet al ingebakken: omdat mensen niet in staat zijn die wet volledig te houden 
moet de HERE regels erbij geven. En denkt u ook maar aan de echtscheidingswet: Gij zult niet 
echtbreken, terwijl in hetzelfde boek een wet staat over wanneer u uw vrouw wegzendt, enz. enz. 

Wij mensen kunnen helemaal niet naar Gods wil leven. Daar zijn wij veel te zondig voor, het blijkt al ut 
de wil van God zelf! Daarom bevatten de boeken van Mozes ook zoveel voorschriften over offers. Want 
offers waren nodig voor de vergeving van de overtredingen, er moest bloed vloeien om de schuld weg 
te wassen. Natuurlijk kan het bloed van offerdieren de zonde niet verzoenen, maar dat bloed wijst 
heen naar de Here Jezus, die definitief voor al onze zonden zou betalen. Daarom ook staan er in het 
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Oude Testament, de boeken van Mozes en de profeten, zoveel profetieën over de Messias, die komen 
zou, die om onze overtredingen zou worden doorboord. Heel het Oude Testament schreeuwt om 
Christus. Want in die tijd was net zo goed vergeving nodig als nu. Die vergeving kreeg men wanneer 
men aan God zijn zonden beleed en gehoorzaam offers bracht, maar uiteindelijk was die vergeving 
alleen mogelijk door het offer dat Christus voor ons zou brengen. 

Wij leven na die geweldige gebeurtenis op Golgotha. Wij hebben naast Mozes en de profeten ook nog 
de boeken van de Apostelen gekregen. Voor ons is Iemand 100% gehoorzaam geweest aan de wet van 
God en uit de doden teruggekomen, en Hij heeft ons bij monde van zijn gezanten verteld dat wij ons 
moeten bekeren. In het laatst der dagen heeft God tot ons gesproken in de Zoon. De Beloofde uit het 
Oude Testament is gekomen, heel de Bijbel die wij hebben getuigt van Hem. Duidelijk weten wij nu bij 
Wie we vergeving van onze zonden kunnen krijgen. Wij hebben Mozes en de profeten én de apostelen 
– naar hen moeten wij luisteren. 

De weg is smal – het luistert nauw. Maar wij hoeven er geen nachtmerries van te krijgen. Bang moeten 
we alleen worden wanneer we toch nog steeds in eigen kracht proberen ons leven in te richten, 
tevreden met onszelf, zoals de rijke man uit de gelijkenis. Want dan zullen we merken dat de weg te 
smal is voor ons, dat we er zonder Gods hulp vanaf glijden. Maar Goddank, wij hebben Mozes, de 
Profeten en de Apostelen, en die leren ons niet alleen dat we heilig moeten leven, maar ook dat we al 
onze misstappen aan onze Vader in de hemel mogen belijden, en dat Hij ons dan vergeeft om Jezus’ 
wil. 

Wanneer we geloven en belijden dat deze Jezus door God gezonden is, dat Hij de zonde van de wereld 
op zich genomen heeft, wanneer we Hem aanbidden, dan luisteren we naar Mozes, de profeten en de 
apostelen. Hij is de weg, die naar het feestmaal leidt met Abraham en zijn geloofskinderen. Wie in de 
Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; maar ook: wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, 
maar de toorn Gods blijft op hem. Dat zegt het Woord van God. Dáár moeten we naar luisteren. 

De weg is smal en er is maar één weg. Wanneer we de gelijkenis horen van de rijke man hoeven we 
ons niet meer vertwijfeld af te vragen: kan er wel iemand behouden worden? Want er is één weg: 
luisteren naar Gods Woord. Dat is wat de Here Jezus zelf ons geleerd heeft. Wie Hem iedere dag weer 
om vergeving vraagt kan die smalle weg met een gerust hart aan. We kunnen ons inzetten, ook in de 
komende week, voor de taak die we in deze wereld van God gekregen hebben, ieder zijn eigen taak. 
We mogen ook groeien in de liefde en gehoorzaamheid, zonder angst. Want we kunnen verder in de 
zekerheid dat Christus voor al onze zonden betaald heeft; zo mogen we dankbaar ons leven meer en 
meer schikken naar Gods wil, totdat de Here Jezus ons bij zijn komst volmaakt zal doen zijn en  
meevieren aan zijn feestmaal met Abraham. Amen. 
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Preek 2: Verdieping - meer dan heilshistorie 

Lot en zijn dochters (Genesis 19:37, 38) [2000] 

De volgende preek is voor een deel eigenlijk plagiaat. Dat hoort een dominee niet te doen, ik weet het, 
maar het gebeurde op een bijzonder moment van mijn leven. In 2000 liep mijn huwelijk spaak, een 
moment van je leven waarop je de bodem bereikt. Gelukkig mocht ik ervaren dat op die bodem mijn 
hemelse Vader ook aanwezig was en Hij leidde mijn leven zo dat ik verder kon en zelfs dat ik predikant 
kon blijven. De eerste zondag nadat bekend werd dat mijn huwelijk zou eindigen, besloot ik om toch 
naar de kerk te gaan. Daar werd ik door vele broers en zussen hartelijk ontvangen, wat heerlijk was. 
De preek die ik hoorde ging over Lot en zijn dochters. De prediker plaatste de geschiedenis in verrassend 
heilshistorisch perspectief en zei daarna: ‘Amen.’ Een mooie preek, vonden de mensen om me heen. 
Maar ik was diep teleurgesteld: wat moet ik hiermee, wat heb ik eraan? Dat was geen kritiek op de 
preek, het was gewoon mijn gevoel. Teruglopend naar huis (800 meter van de kerk!) kwam het tot mij 
en wist ik dat deze geschiedenis ook troost voor mij bevat. Prof. Trimp heeft er eens op gewezen dat 
heilshistorie goed is, maar dat de omgang van God en mens in de historie niet vergeten mag worden, 
dat hoort erbij. En toen schreef ik de volgende preek… 

 

Lezen: Genesis 19 

Gemeente van onze Here Jezus Christus, 

Waarom? Waarom staat de geschiedenis van Lot en zijn dochters in de Bijbel? Het is toch walgelijk wat 
die meiden daar deden. Waarom moet dat in geuren en kleuren worden verteld? Als Story en Privé 
toen hadden bestaan, hadden ze zeker een bezoekje aan Lot en zijn dochters gebracht, met zoveel 
mogelijk foto’s. Want dit zijn zaken waar roddelbladen zich in verlustigen. Sensatie sensatie, en wat 
heeft het voor zin? 

Nu ben ik ervan overtuigd dat er geen woord teveel in de Bijbel staat. En u hopelijk ook. Dit gedeelte 
moet ons iets te zeggen hebben. En dan bedoel ik niet dat het ons waarschuwt tegen dronkenschap, 
maar het moet iets met God te maken hebben. Maar wat? Wat kan deze geschiedenis ons over God 
vertellen? 

Ja, deze geschiedenis. Natuurlijk zijn er uitleggers te vinden die niet willen aanvaarden wat hier staat. 
Dit is, zo zeggen ze, een legende, een verhaal waarin de draak gestoken wordt met de buurvolken 
Moab en Ammon. Een soort Belgenmop, maar dan uit het Midden-Oosten. En een groffe mop ook. Er 
zijn trouwens ook nog uitleggers die menen dat deze legende uit Moab en Ammon zélf stamde, om 
daarmee hun stammoeder te eren. Een legende, geen waar gebeurde geschiedenis. Dat kan natuurlijk 
niet. 

Ik geloof niet dat we daar veel tijd aan moeten verspillen. Misschien dat de heren theologen even hun 
studeerkamer zouden willen verlaten en het volle leven bekijken. Wij weten toch maar al te goed van 
incest, van kinderporno, van wat er zoal gebeurt op het gebied van de menselijke seksualiteit. Dat is 
niet veel fraais. Nee, we kunnen dit niet afdoen als ongeloofwaardig. Bovendien geeft de Bijbel zelf 
geen enkele aanleiding om aan een legende te denken. In de eerste plaats al niet omdat een klein 
eindje verder in het boek Genesis van Juda en Tamar verteld wordt. Juda was ook de vader van zijn 
eigen kleinkind. Dat is echt geen legende, het is beschamende geschiedenis. In de tweede plaats krijgen 
de Israëlieten te horen, dat wanneer ze het beloofde land in bezit gaan nemen, ze Moab en Ammon 
niet mogen uitdagen voor de strijd, omdat de HERE hun niets van dat land zal geven. Het zijn de zonen 
van Lot, het is familie, net als Edom, het nageslacht van Ezau. 
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Goed, geschiedenis. Maar waarom moet dit zo nodig verteld worden? Waarom wordt het niet met de 
mantel der liefde bedekt? Dit hoeven wij toch allemaal niet te weten? Eén van de boeken die ik 
hierover raadpleegde, De Geschiedenis der Godsopenbaring, geeft de volgende betekenis: het gaat 
niet om Lot, maar om Abraham. Dat zit zo, in het voorafgaande hoofdstuk had God aan Abraham 
verteld dat Hij Sodom en Gomorra zou verwoesten. De reden daarvoor was onder andere, en nu lees 
ik even voor wat in Genesis 18:19 staat: Ik heb hem gekend (zegt de HERE dus over Abraham) opdat hij 
gebieden zou, dat zijn zonen en zijn huis na hem de weg des HEREN zouden bewaren door gerechtigheid 
en recht te doen, opdat de HERE aan Abraham vervulle wat Hij over hem gesproken heeft. Met andere 
woorden: God vertelde Abraham dat Hij Sodom en Gomorra zou vernietigen vanwege hun 
ongelooflijke goddeloosheid. Dan kon Abraham aan zijn kinderen vertellen hoezeer de HERE de zonde 
straft. Ze zouden God kunnen leren kennen uit wat er gebeurt. Dat is een heel belangrijke opmerking 
uit het boek. Die geef ik graag door. 

Maar hoe zit dat dan met Lot? Zo is ook Lot, zegt de schrijver van het genoemde boek, een 
waarschuwend voorbeeld. Hij was wel rechtvaardig, maar hij lijkt op een christen die zich teveel door 
de wereld heeft laten inpakken. Hij wordt wel gered, maar als door vuur. En dan is zijn laatste 
opmerking, aan de taal kun je hier en daar horen dat het boek al wat ouder is: ‘Met schade en schande 
is hij overdekt, en zijn geslacht is uitgedaan uit het boek des levens.’  Met andere woorden: het is met 
Lot beroerd afgelopen, en ook dat is een waarschuwing voor Abrahams nageslacht. En dus ook voor 
ons, want wij zijn als het goed is toch geloofskinderen van Abraham. Het is met Lot schandalig 
afgelopen, en zijn kinderen zijn zelfs van God los. 

Die slotopmerking over Lot, daar heb ik zo mijn twijfels over. Dat hij met schade en schande is overdekt, 
is duidelijk, maar dat zijn geslacht uit het boek des levens is gewist, dat staat nergens. Of het de 
bedoeling is Lot te zien als waarschuwend voorbeeld, dat geloof ik eigenlijk niet zo. Sodom en 
Gomorra, dat is duidelijk. Daar is ook God aan het werk. Je ziet wat Hij doet bij gruwelijke 
goddeloosheid. Er komt een einde aan, met een helse straf van vuur en zwavel. Maar in het gedeelte 
van onze tekst is niet God aan het werk, het zijn de dochters van Lot! God doet niets, of nog niets.  

Laten we maar eens kijken naar de situatie. Wat gebeurt er eigenlijk? Na de vlucht uit Sodom is Lot 
met zijn dochters in Zoar gaan wonen. Maar daar durft hij niet te blijven. Waarom niet is niet bekend; 
misschien was hij bang dat God op den duur ook Zoar zou verwoesten? Of hij was bang geworden van 
hun levensstijl; wat er in Sodom bijna gebeurd was met zijn gasten, zou in Zoar ook hém kunnen 
treffen. Wie weet, het doet er ook niet zoveel toe, Lot besluit met zijn dochters in het gebergte te gaan 
wonen, in een grot. Hij is alles kwijt, het is een dood-eenzame streek, waar hij met zijn dochters het 
hoofd boven water moet zien te houden. Zo is het afgelopen met de rijke Lot, die gekozen had voor 
het goddeloze Sodom omdat daar veel te verdienen viel. 

Maar zijn dochters zijn ook alles kwijt. Hun verloofdes zijn omgekomen in Sodom, en er is in de verre 
omtrek blijkbaar geen man te vinden. Alle vrouwen trouwen, maar zij niet. En dat is een ramp, zeker 
in die tijd. Tegenwoordig kun je als ongehuwde uitstekend zin geven aan je leven, maar toen lag dat 
anders. Hun vader is oud en wie zal voor hen zorgen als hij er niet meer is? Wie zal hen beschermen 
als er geen man meer is? Ze zijn weerloos. We moeten dat natuurlijk zien in die tijd. Geen politie, geen 
sociale voorzieningen - wie zal hen beschermen en wie zal voor hen zorgen? Ze moeten koste wat kost 
zonen zien te krijgen. Anders heeft hun leven geen enkele zin. En ze bedenken een manier, die 
huiveringwekkend is. 

Maar ook hier moeten we niet te hard oordelen. Ze doen het niet uit perversie, maar ze zien geen 
andere weg. Ze zijn wanhopig, zo wanhopig dat ze tot alles bereid zijn. En verplaats je maar eens in 
hun situatie. Nee, natuurlijk is het niet goed, het is schandelijk. Maar zij zijn toch niet de enige mensen 
die in het nauw rare dingen doen? 



 

 

10 

Ze voeren hun vader dronken. Over die dronkenschap van Lot is al het nodige geschreven, maar ook 
daar mogen we enig begrip voor hebben. In zo’n wanhopige situatie is het maar aan weinig mensen 
gegeven om altijd stevig te staan en te volharden. Nee, het is niet goed, al was het alleen al om te 
bewijzen dat drank meer kapot maakt dan je lief is. Wie teveel drinkt is tot allerlei zonden in staat. 
Maar we kunnen ons voorstellen dat het Lot ook wel eens teveel werd. Hoe velen van ons roken en 
drinken niet? 

En zo zien we het hopeloze gekonkel en geknoei in de grot waar Lot woont. Wat een opeenstapeling 
van vunzigheid en goddeloosheid; het lijkt haast Sodom wel! Dat is er dus uiteindelijk geworden van 
Lot. Hij zit tot over zijn oren, ik kan het niet anders zeggen, sorry voor het woord, in de shit! Dat is er 
nu van hem geworden. Wie naar hem kijkt, met zijn twee dochters en twee baby’s, kan een mengeling 
van afschuw en medelijden niet onderdrukken. Wat een shit! 

Maar nu is het moment gekomen om niet langer toeschouwer te zijn. We zitten hier niet bij de Jerry 
Springer Show1 te kijken naar een aantal weerzinwekkende zielepieten. We roepen niet in koor ‘Jerry, 
Jerry!’ Mensen die dat doen laten zien dat ze niet alleen nog zieliger en weerzinwekkender zijn, maar 
ook nog dommer. Zulke programma’s zijn erger dan pornografie.  Nee, laten we ons realiseren dat Lot 
en zijn dochters mensen zijn, mensen van vlees en bloed, mensen  zoals wij. 

Het overkomt ons immers ook, dat we in de misère belanden! Ook wij komen in situaties waar we vol 
van schuld en schaamte en onmacht vastlopen. Ook wij kunnen tot onze oren in de shit raken. Bij de 
één dit, bij de ander dat, zeker. Wie hier op een afstand oordeelt, kent zichzelf niet. Wij zijn niet beter. 
Geen mens ontkomt in dit leven aan de ellende. 

En nogmaals: waarom staat dit in de Bijbel? Niet om ons een moraliserend voorbeeld te geven. Je kunt 
er best wat uit leren, daar gaat het niet om, maar ik zei al dat het verschil met Sodom en Gomorra was 
dat daar Gód handelde, en hier die twee meiden. Je vraagt je dus af: wat vindt God daarvan? Waar is 
Hij eigenlijk? 

Wat Hij ervan vindt is niet zo heel moeilijk. In de wet van Mozes wordt gemeenschap met een naaste 
bloedverwant verboden. Je mag, zo staat er bijvoorbeeld, de schaamte van je vader of je moeder niet 
ontbloten. Tussen twee haakjes: de opmerking die je wel eens hoort dat de Bijbel incest tussen ouder 
en kind nergens verbiedt, Maarten ‘t Hart heeft daar wel eens een verhaal over geschreven, is dus een 
leugen. Maar dat zal ons niet verbazen. 

God vindt dit afschuwelijk! Is dit ook niet zoiets als bij Sodom en Gomorra? Goed, het is geen 
decadentie, maar wanhoop. Maar toch? Je kunt je afvragen: waar is God in deze geschiedenis? En wat 
doet God eigenlijk? Hij, die Sodom en Gomorra omkeerde, wat doet Hij daar met die spelonk? 

En weer: dat is een vraag ook voor ons! Wat doet God als Hij mijn geknoei ziet? Wat doet Hij met mij, 
met jou, met u? Als je diep in de shit zit? Dat is voor mensen als wij een spannende vraag: wanneer is 
het afgelopen tussen God en jou? Waar ligt voor God de grens? Komt het moment dat Hij je niet meer 
wil? 

Het enige dat je aan God zou kunnen toeschrijven in deze geschiedenis is de verrassende ontknoping! 
Beide dochters worden zwanger en ze krijgen nog een zoon ook! Je zou toch verwachten dat ze geen 
kinderen kregen, of een dochter - dan ben je nog niets opgeschoten. Maar niet alleen krijgen ze beiden 
een zoon, bovendien groeien beide zoons uit tot een groot en bekend volk. Het volk Moab en het volk 
Ammon. Dat is toch zegen, dacht ik zo! Ze krijgen zelfs meer dan ze hadden gewild.  

 
1 De Jerry Springershow was in die tijd een populair televisieprogramma waarin mensen ernstig voor gek 
werden gezet en uitgelachen. 
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Dat is heel verrassend! Als God zich openbaart in de straf aan Sodom als de God die de ongerechtigheid 
niet verdraagt maar zwaar straft, hoe laat Hij zich dan hier kennen? Die schrijver van de Geschiedenis 
der Godsopenbaring kan wel beweren dat hier het verhaal van Lot eindigt, maar dat is natuurlijk 
helemaal niet waar. Hij groeit uit tot twee volkeren. Daar raak je van in de war, hoe kan dat nu? 

Eigenlijk kun je maar één ding constateren. Dat doe je, wanneer je in de Bijbel doorleest. Wat de eerste 
lezers van Genesis alleen maar konden vermoeden, als God tóch zijn zegen geeft, dat weten wij na 
eeuwen en eeuwen nog veel scherper. Want één van die twee volken, Moab, speelt een belangrijke 
rol in het vervolg van de Bijbel. We lezen van Ruth. Zij was een Moabitische; ze trouwde uiteindelijk 
met Boaz en kreeg een zoon, Obed. Nou zegt die naam u waarschijnlijk niet zoveel, maar Obed was de 
vader van iemand, die al iets bekender is, namelijk Isaï. En Isaï was de vader van iemand, die we 
allemaal kennen, namelijk van David. Er zat dus bloed van Lot in David! En dat is bijzonder, want het 
houdt bij David natuurlijk niet op. David is uiteindelijk de voorvader van de Here Jezus. In het 
geslachtsregister van Jezus staat ook de naam van Rut, de Moabitische. Ook Jezus stamde van Lot af. 
Deze schandvlek staat in zijn genealogie te lezen. Het is niet fraai. 

Maar begrijpt u, wat dat zeggen wil? Wat heeft God dan gedaan? Dat is heel wonderlijk. Ik zei het al 
een paar keer: Lot en zijn dochters zitten in de shit. Dat deed ik niet om ook eens een populair woord 
te gebruiken, maar omdat dit het beeld goed weergeeft. Wat betekent shit, wie van de jongeren durft 
dat te zeggen? Shit betekent ‘stront’. Een naar woord, dat op de preekstoel eigenlijk niet thuis hoort. 
Ik heb begrepen dat je het in Engeland maar beter helemaal niet kunt gebruiken. Het typeert de 
toestand van Lot. Maar wat doe je met shit? 

Wij zouden zeggen: de brandslang erop en spuit het in het riool. Trek het maar door, dan ben je er 
vanaf. Maar wat heeft God gedaan? Hij heeft het met zijn goddelijke handen opgepakt, Hij heeft zijn 
handen vuil gemaakt en die shit gebruikt als mest op de akker van zijn heil! Hij heeft er wat moois uit 
laten voortkomen, wat geweldigs! Zijn Zoon werd mens, onder andere door Lot en zijn oudste dochter. 
Hoe schandelijk het ook was, God heeft het gebruikt! Dat verhaal van Lot eindigt helemaal niet hier! 
Lot had dat natuurlijk wel verdiend, en zijn dochters helemaal, maar zo doet God niet. Hoe kan dat? 

Dit is wat de apostel Paulus later zo prachtig zou zeggen: Wij weten nu, dat God alle dingen doet 
medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben... Zo laat God zich kennen, al hier bij Lot en zijn 
dochters. Let op die woorden: die God liefhebben. Dat is het grote verschil tussen Lot en Sodom. Lot 
was een rechtvaardige, die pijn had van die zonden die om hem heen zo gewoon waren. Je kunt een 
boel kritiek op Lot hebben, maar hij diende de HERE. Wat er ook fout was in zijn leven, Hij had God lief. 

En zo leren we inderdaad in deze geschiedenis de HERE kennen. Wat doet Hij met ons, met ons leven, 
met de shit waarin we terechtkomen? Spoelt Hij ons door, zorgt Hij ervoor dat Hij ons nooit meer hoeft 
te zien? Nee, zo is Hij niet. Hij is niet blij met ongerechtigheid, maar Hij laat ons leven nooit uit zijn 
hand vallen. Hij doet alle dingen meewerken ten goede.   

Ook mijn zonde, mijn gebrek, mijn tekortkoming, alle ellende van mijn leven? Ja, ook mijn zonde, mijn 
gebrek, mijn tekortkoming en alle ellende van mijn leven. Degenen die Hem liefhebben, hebben een 
geweldige God lief, een God die zo onvoorstelbaar veel geduld heeft, een Vader, die zoveel van zijn 
kinderen houdt dat Hij vuile handen maakt om zijn kinderen te redden. Uiteindelijk is alle zonde, alle 
shit, door God zelf aan het kruis gebracht. Alle vuil van ons leven kwam op Jezus neer; Gods woede 
over die schandelijke zonden van Lot en zijn dochters, maar ook zijn woede over mijn zonden en die 
van jou, Jezus moest het ondergaan. Want dat is het geheim van Gods daden. Jezus is het geheim van 
Gods daden. 

De cirkel is rond; God gebruikte het geknoei van Lots dochters om Jezus te laten geboren worden, en 
omdat Jezus gekomen is, daarom wil en kan God ons vergeven. De oplossing voor Lots diepste 
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probleem kwam langs de weg van Gods heil, in de geboorte en het leven en het sterven van Jezus. Zo 
leren we Hem kennen. Wat een geweldige God is Hij. Wij, die Hem liefhebben, wij mogen inderdaad 
met de apostel Paulus belijden dat niets ons zal kunnen scheiden van zijn liefde. Als God voor ons is, 
wie zal tegen ons zijn? Wie of wat zal ons nog kunnen losmaken van de liefde van Christus? Onze eigen 
problemen, de gevolgen van onze eigen zonden, ons eigen shit? Ik ben er zeker van, zegt Paulus, dat 
geen schepsel ons zal kunnen scheiden van Gods liefde in de Here Jezus Christus. Dat was bij Lot zo, 
en dat is bij ieder die Hem liefheeft hetzelfde. 

En daarom moet deze geschiedenis in de Bijbel staan. Om ons God te leren kennen en Hem nog meer 
lief te hebben. Amen. 
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Preek 3: Jezus’ woorden in praktijk brengen: dwaasheid vandaag 

Lucas 12:21 - Pas op voor de hebzucht  

Soms zie je een grote afstand tussen de tijd van de Bijbel en onze tijd. Ik heb daar altijd veel aandacht 
aan besteed, verderop vindt u daar nog een paar duidelijke voorbeelden van, zoals in de preek over 
het offer van Abraham. 

Soms is die afstand er helemaal niet! De mensen toen waren net zulke mensen als wij, met hun goede 
en slechte trekjes. Het is mooi wanneer je aan de hand van wat we vandaag beleven de woorden van 
onze Heiland dichtbij kunt brengen. De volgende preek heeft directe praktische gevolgen. Ik weet van 
gezinnen waar voortaan alle reclames voor loterijen meteen de prullenbak in gaan, ik weet ook van 
een gezin waar heftige ruzie ontstond tussen man en vrouw. De vrouw wilde stoppen met de 
postcodeloterij, de man wilde de kans op veel geld niet zo gemakkelijk opgeven. De preek had dus op 
hem niet veel indruk gemaakt. 

 

Lezen: Lucas 12:13-34 

Gemeente van onze Here Jezus Christus, 

Ik heb hier een brief van de Nationale Postcode Loterij. Dat zit zo, ik speel niet mee in die loterij en dat 
vinden ze daar nogal jammer. Het kost bijna niets en wat zou het leuk zijn als Gaston ook eens bij mij 
op de stoep zou staan met één of meer van die leuke cheques. Bovendien steunt de Postcode Loterij 
ook goede doelen, dus ik doe nog een goed werk ook als ik meedoe.  

Ik weet niet hoe dat bij jullie gaat, maar als ik zo’n brief vasthoudt dan doet dat wat met me. Eigenlijk 
vanzelf gaan mijn gedachten over in dromen. Dan denk ik: stel je voor, dat ik een ton of zo zou winnen. 
Wat zou ik daar een leuke dingen mee kunnen doen. Natuurlijk, natuurlijk zou ik ook aan een aantal 
goede doelen geven. Maar toch ook zelf... Het spreekt wel aan, weinig geld uitgeven - daar merk je 
toch niets van - en dan kans hebben om veel geld terug te krijgen. 

Het is geen wonder dat organisaties die loterijen organiseren geweldig goed draaien. Fabrikanten van 
gokkasten maken reuze winsten, er zijn snackbars die zonder die kasten niet kunnen bestaan, de 
loterijen draaien met grote winst, er zijn miljoenen mensen bereid mee te doen in de hoop op een 
leuke prijs. En als je in een bejaardenhuis woont, heb je als hoogtepunt van de week de bingoavond. 
Zeer populair. 

Hoe komt het nou dat we eigenlijk allemaal geïnteresseerd zijn in dat soort dingen? We vinden het 
spannend en het laat ons dromen. Waarom is eigenlijk alles wat met gokken te maken heeft populair? 
Op het internet kun je online spelen, en de overheid wil dat ook in Nederland mogelijk maken. Gokken 
en loten speelt in op een menselijke behoefte. Een menselijk trekje, wat ook de Bijbel duidelijk 
aangeeft, het woord hiervoor is: hebzucht… 

Maar ja, daar hebben wij natuurlijk niet zo veel mee te maken. Het is immers onderdeel van het 
christelijk leven om je ver te houden van casino’s, loterijen en dergelijke. En dan gaat het natuurlijk 
niet om het lootje van de plaatselijke voetbalclub, dat koop ik wel, ook om de buurjongen niet voor 
het hoofd te stoten - maar om echte bedragen gokken en loten, nee. 

Hoewel... Nog niet zo lang geleden stond in de krant de uitslag van een opinieonderzoek onder 
christenen. Het bleek dat één op de drie meedeed met grote loterijen voor flinke hoofdprijzen. Een 
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aantal jaren geleden viel de jackpot bij een trekking van de Postcode Loterij op het orthodox-
christelijke dorp Daarle, niet eens zo heel ver hier vandaan. Ineens bleken velen in dat dorp miljonair 
te zijn geworden, ook mensen die trouwe en meelevende kerkleden zijn. Toch hebzucht? Of is het 
allemaal niet zo erg? 

Nee dominee, nou bent u aan het doorslaan. Er steekt geen kwaad in, het is toch leuk en het kan toch 
geld opleveren? Het is toch altijd weer zo dat dominees wat te zeuren moeten hebben. We leven niet 
meer in de vorige eeuw en tegenwoordig hebben veel mensen geld over, waar ze voor de aardigheid 
eens een lot voor kopen. Dat is heus niet erg en het beheerst hun leven niet. 

Oké, laten we dan eerst eens naar de Here Jezus luisteren en daarna verder praten. 

We lazen een verhaal dat de Here Jezus vertelde; het staat bekend als de gelijkenis van de rijke dwaas. 
Jezus vertelt ons deze gelijkenis met het oog op ons leven als christen, een levenshouding, waarin Hij 
ons scherp zicht wil geven op zijn Koninkrijk. 

De Here vertelt een verhaal over een man die het voor de wind ging. Dat deed Hij naar aanleiding van 
een gesprekje dat Hij met iemand uit de schare had gevoerd. Het stuk hiervoor hebben we niet gelezen 
maar ik kan het wel kort samenvatten. Jezus had namelijk tot zijn discipelen gesproken over het 
belijden van zijn Naam en hun de belofte gegeven van de Heilige Geest, die de zijnen zou helpen in 
nood. Maar terwijl Hij dat vertelde, was er iemand onder de mensen die zijn aandacht daar niet bij 
had. Hij zat vol met iets uit zijn eigen leven, zoals wij ook wel eens in de kerk zitten met onze eigen 
gedachten, in plaats van dat we ons concentreren op Gods Woord. 

De man is werkelijk diep verontwaardigd, want hij vindt, dat zijn broer hem onrecht heeft aangedaan. 
En hij valt Jezus in de rede: Meester, zeg tot mijn broer, dat hij de erfenis met mij moet delen. Dat wil 
de Here Jezus niet. Hij is toch geen rechter? Als je een proces tegen je broer wilt beginnen moet je 
ergens anders wezen. Nee, hier gaat Jezus niet op in. Maar Hij doet er wel wat mee: Hij knoopt er een 
waarschuwing voor zijn discipelen aan vast: Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Want je 
leven hoort niet bij je bezit, daar ben je nooit baas over! Hij laat in het midden wie er hebzuchtig is, de 
man of zijn broer of allebei, maar het onderwerp is zodanig van levensbelang, dat Hij niet verder 
spreekt over de Heilige Geest, maar over de hebzucht. Nota bene, is nadenken over hebzucht 
belangrijker dan de Heilige Geest? 

Zo was er eens een rijk man, vertelde Jezus, wiens land er goed bij stond. Natuurlijk dacht de man 
erover na, wat hij straks met die grote oogst zou doen. Hij weet het wel: ik laat mijn schuren flink 
vergroten en dan berg ik alles op.  

Dat is een scherp inzicht, ook economisch. Want het is inderdaad zo, dat wanneer er veel geoogst 
wordt, de prijs laag is. Je kunt dus beter in een jaar van overvloed niet verkopen, en wanneer je het 
bewaart tot de magere tijd, krijg je er veel meer voor. Dat graan is je kapitaal. 

Met zoveel kapitaal in de schuur kun je tegen jezelf zeggen: ‘Jongen,  je hebt goed geboerd, ga er nu 
maar eens van genieten. Nu kun je ongehinderd eten, drinken en vrolijk zijn.’ 

Broeders en zusters, voordat we verder lezen, heb ik een vraag. Namelijk: wat is daar nu eigenlijk mis 
mee? Stel, dat één van uw vrienden zou zeggen: 'Ik heb dit jaar een paar enorme winstgevende zaken 
gedaan, ik heb een vette bankrekening, nu kan ik er eens goed van genieten' -  dan zeg je toch: 'Groot 
gelijk'? Je bent zelfs diep in je hart jaloers op hem. Die vent boft toch maar. Die hoeft niet meer te 
werken! Wat is er mis met de boer uit het verhaal? Die man doet toch heel gewoon? Hij is binnen. 

God denkt daar blijkbaar anders over. Hij zegt keihard: ‘Dwaas! Je denkt wel, dat je je zaakjes mooi 
voor elkaar hebt, maar vannacht zul je sterven, en alles wat je hebt zal voor een ander zijn.’ 
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De rijke man heeft voor zichzelf schatten verzameld, maar hij is niet rijk bij God. Daarom mag hij van 
die schatten niet genieten. Dat is dus blijkbaar de fout geweest van die rijke dwaas: hij was niet rijk bij 
God. Eigenlijk staat er zelfs, zo kun je het ook nog lezen in de NBG-vertaling: ‘Hij was niet rijk in God.’ 

Wat is dat, rijk zijn in God? 

Vrijwel alle bijbeluitleggers die ik kon raadplegen, zijn het erover eens dat de Here bedoelt: het gaat 
niet om materiële rijkdom, maar om de innerlijke rijkdom van het geloof; je moet niet in je aards bezit 
rijk zijn, maar je moet een rijke verhouding met God hebben. In God betekent zoiets als: in het geloof 
in God. Dan denk je toch aan dat geloof zelf? Deze rijke had geen geloof. Hij was dus niet rijk in God. 

Toch overtuigt me deze uitleg niet zo erg. Het is natuurlijk wel waar, dat u en ik geestelijk rijk moeten 
zijn en uiteraard is geloof belangrijker dan geld, maar zou dat hier ook bedoeld zijn? De Here was 
immers aan het spreken over materiële rijkdom en dan moeten we niet te gauw een sprong maken en 
alles vergeestelijken. Zou het niet gewoon gaan om materieel rijk zijn in God, zeg maar: je geld hebben 
in God? 

Daar pleit nog meer voor. Wij denken, bij het lezen van deze tekst, aan een rijke zoals wij die kennen. 
Iemand, die een grote villa bewoont en eigenaar is van een groot bedrijf en in een peperdure slee 
rondrijdt, iemand, die niet naar de kerk gaat en helemaal voor zichzelf leeft. 

Maar zo hebben de mensen, die het verhaal uit de mond van Christus hoorden, het zich natuurlijk niet 
voorgesteld. Voor hen was een rijke één van de hoge heren uit het volk Israël, de mannen met grond 
en geld. De deftige mensen, die zichzelf best konden redden in die arme tijd, die hun oogsten 
vasthielden om de prijs op te drijven en die een leven hadden waarvan de arme alleen maar kon 
dromen. Maar denk eraan, deze rijken gingen wel naar de tempel; ze waren immers Israëlieten, 
kinderen van Abraham, besneden leden van het verbond. Want kijk maar, hoe God over deze man 
denkt. Hij zegt dwaas en dat niet, om die man eens even flink uit te schelden: 'dwaas' is wat anders 
dan 'stommerd'.  

Het is een typisch woord uit het verbond. Wij denken bij 'dwaas' aan iemand met weinig IQ, of iemand 
die nogal wat brokken maakt omdat hij impulsief is en allerlei stommiteiten uithaalt zonder eerst goed 
na te denken. Maar in het bijbelse spraakgebruik heeft het woord een heel eigen kleur.  

De dwaas is het tegengestelde van de wijze. De vreze des HEREN is het beginsel der wijsheid zegt het 
boek Spreuken; welnu, zo is de dwaas de man, die de HERE niet vreest. Zoals in Psalm 14: De dwaas 
zegt in zijn hart: ‘Er is geen God’, en ieder doet wat goed is in zijn ogen. 

Er is geen God klinkt nog te filosofisch. Nauwkeuriger is de vertaling: ‘God is er niet’. De dwaas is geen 
atheïst;  iemand, die het bestaan van God ontkent. Atheïsme is iets dat pas veel later ontstond. Zo 
dwaas waren ze vroeger nou ook weer niet. Nee, de dwaas is de man die ontkent dat God zich met de 
gang van zaken bemoeit. De man die denkt: wat ik doe, daar maakt God zich blijkbaar niet druk om. 
Vandaar ook, dat hij rustig een arme drommel zijn salaris niet wilde uitbetalen, of een weduwe uit-
plunderde. Er was geen vreze Gods, geen ontzag voor de HERE. Wat merk je van God, er is toch niets 
te zien van een straffende en oordelende God? God is er niet.  

Zulke dwazen vind je alleen in de kerk. Mensen, die wel het Woord van God kennen, die zijn 
verbondsbeloften hebben gehoord en ook vieren aan het avondmaal, maar die - hoe is het mogelijk! - 
God niet vrezen, die in hun leven op geen enkele manier rekening houden met God.  

Dat betekent het woordje: dwaas. Zo wordt die rijke man in één woord gekarakteriseerd: dwaas. 
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Hij is rijk, maar niet rijk in God. Daarom komt Gods straf, onverwacht en onaangekondigd: hij mag van 
zijn verdiende goed niet genieten. Zo gaat dat. Als je zo bent, komt het moment dat God je alles afpakt 
en je niets meer hebt. Geen houvast in leven en sterven. 

Je ziet, hoe dwaas deze man handelde. Hij stippelde zelf zijn toekomst uit. Hij keek niet naar wat God 
van hem vroeg. Hij dacht niet aan zijn arme volksgenoten, die op goedkoop graan zaten te wachten en 
hij rekende niet met Gods verbondsbelofte, dat wie gewoon doet wat God van hem vraagt, nooit 
gebrek zou lijden. De HERE had immers al aan Mozes beloofd, dat het hen goed zou gaan, wanneer ze 
in zijn wegen zouden wandelen. 

Nee, voor de dwaas is het alles geen gave van God, die je mag zien als Gods zegen over je leven en die 
je mag gebruiken om Hem te dienen. Hij let niet op de hand van God in zijn leven. Zo is hij voor zichzelf 
bezig, en verzamelt voor zichzelf schatten op aarde. 

Wat wil de Here daar nu eigenlijk mee zeggen? Hij waarschuwt tegen de hebzucht, maar wat houdt 
die waarschuwing in? Die rijke man kon niet weten, dat hij zo gauw zou sterven. Hij was gierig en 
verdrukte de arme, maar is daarmee zijn rijkdom veroordeeld?  

Zijn rijkdom niet, zoals blijkt uit het vervolg. Maar nu moeten we niet te snel de tegenovergestelde 
conclusie trekken, dat de rijkdom daarmee wordt goedgepraat. Er is meer aan de hand. De Here Jezus 
zegt na deze gelijkenis: Om deze reden zeg Ik tegen jullie... - en om deze reden betekent immers, dat 
er een conclusie komt. Om deze reden zeg Ik tegen júllie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat 
je zult eten en ook niet over je lichaam en wat je zult aantrekken. Waarom niet? God, jullie Vader, weet, 
dat je deze dingen nodig hebt. Zoek zijn koninkrijk, en eten en kleding zal je erbij gegeven worden.  

Als je niet dwaas bent, maar weet, dat je een hemelse Vader hebt, dan verandert je leven totaal! Want 
om God de Vader draait alles. Hij is immers een goéde Vader, die weet, wat zijn kinderen nodig hebben, 
een Vader, die geeft om en geeft aan zijn gezin.  

Zonder God als Vader ben je niet alleen dwaas, maar ook nog hulpeloos te beklagen. Voor wie zijn dan 
de schatten die je hebt opgeslagen? vraagt God in de gelijkenis. De Here Jezus zegt: Vrees niet, want 
jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken. Schenken. Daar gaat het om. Geven voor niets, 
zomaar. 

Wie leeft in het verbond met God, hoeft niet zo nodig aan de slag voor zichzelf. Hij krijgt geschenken 
van God. Zo is dat in deze wereld: God zorgt voor zijn volk. Het zal alles krijgen, wat het nodig heeft. 
Wie daar niet mee rekent is een dwaas. Een ongelovige, die misschien wel een schat op aarde, maar 
niets in de hemel heeft. Hoe gemakkelijk wordt u, word ik, word jij dwaas; zijn wij geen verwende 
mensen, die menen het zelf te kunnen? Leven alsof God niet bestaat. 

Wees niet bezorgd, maak je niet overmatig druk voor de uiterlijke dingen van het leven. Eerst, EERST 
Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. En de rest? Die krijg je van God cadeau. 

Inderdaad, wij vinden de reactie van de rijke dwaas helemaal niet dwaas. We kunnen het ons goed 
voorstellen, het is heel gewoon. Maar heel gewoon is nog niet goed. Als we niet dag aan dag met 
Christus leven en in heel ons leven zijn wil zoeken, dan kan het leven voor de wind gaan, maar zijn we 
in Gods ogen dwazen. Maar wanneer we uit geloof leven, bij alles wat we doen, dan noemt Hij ons wijs 
en verstandig; en dan kunnen we Hem niet alleen danken voor de vele dingen die we van Hem krijgen, 
maar dan kunnen we Hem er ook mee dienen. Wat is leven uit geloof toch wondermooi! Wat is het 
toch heerlijk als je jezelf totaal aan de Here Jezus durft over te geven! Dan heb je een ander leven. Dan 
kijk je toch heel anders tegen rijkdom en bezit aan!  
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Bij dwazen is rijkdom, naast gezondheid, het hoogste dat een mens bereiken kan. Daar sloven de 
mensen zich voor uit en af. Daarom ook doen ze mee met de lotto of wat ook maar. Het is belangrijk 
om meer geld te hebben. En merkwaardig, iedereen weet tegelijkertijd dat het niet waar is, dat het 
zelfbedrog is. Als je alles hebt wat je hartje begeert, word je vanzelf ongelukkig. De leegheid van veel 
bekende sterren is algeheel bekend. Toch wil iedereen rijk zijn. 

Dan is de boodschap van de Bijbel bijzonder rustgevend. De Bijbel vertelt ons, hoe het komt, dat 
mensen geen rust en vrede hebben, ondanks dat ze niets meer te wensen hebben. Dat komt, omdat 
ze niet rijk zijn in God.  

Dan raakt je leven uit de koers en kom je in de greep van de verslaving: de gokverslaving of een 
alcoholverslaving of je krijgt een drugsprobleem en ga zo maar door. Geld en goed zijn je afgod 
geworden, en deze god brengt ellende met zich mee. 

Maar als je weet, dat de HERE voor je zorgt, dan hoeven wij ons dus géén zorgen te maken. Het is niet 
nodig om jezelf dood te werken en in de zenuwen te zitten over de toekomst. De HERE blijft, en Hij 
komt altijd zijn beloften na. 

Ja, als je weet, dat de HERE de zorg voor ons op zich genomen heeft, wat is het dan eigenlijk een 
belediging voor Hem, wanneer wij ons geld in een gokkast gooien of meedoen met de loterij. Is het 
niet een verzoeking van de duivel, als de Postcode Loterij nota bene gerekend wordt onder de 
liefdadigheidsinstellingen? Een deel van de winst gaat naar goede doelen. Kijk eens, je kunt iets goeds 
doen door loten te kopen. Je kunt natuurlijk ook het hele bedrag geven aan het goede doel, dan kun 
je het nog zelf uitkiezen ook! Daar denken we niet aan, kijk eens hoe goed ik bezig ben, ik doe mee 
met de Postcode Loterij en die pronkt met steun aan allerlei nobele instellingen. Het verlangen naar 
een prijs wordt vermomd door liefdadigheid, als een vlag op een strontschuit. 

Maar wees eens eerlijk: zorgt God soms niet goed voor ons, komen we tekort? Moeten we bang zijn 
voor de toekomst? Moeten we nog een tweede bron van zorg zien te vinden? Welke vader ziet graag 
zijn kind eten vragen van de buren?  

Wat een belediging voor God ook, wanneer één van zijn kinderen betrapt wordt op diefstal of fraude. 
Wij kunnen eerlijk opgeven aan de belasting welke bijverdiensten we hebben, en we mogen ons ervoor 
inspannen eerlijk te zijn. We komen niets te kort en we zullen niets te kort komen. Krampachtig 
vasthouden of hebberig graaien hoeft niet meer. 

Als de HERE ons belooft, dat Hij ons voor zijn rekening neemt, dan kunnen wij met gulle hand geven 
voor anderen, die het nodig hebben. Er wordt vaak een beroep op ons gedaan, maar God heeft ons zo 
rijk gemaakt om rijk te zijn in Hem en ons niet te onttrekken aan de hulp van onze naaste. Kerk, zending, 
acties voor hulp in de Derde Wereld of in Oost-Europa, er is geen einde aan de nood in de wereld; 
maar er komt ook geen einde aan de zorg van God voor ons. Onze giftenpot is niet de sluitpost van de 
begroting: eerst wijzelf, en als er per ongeluk nog iets over is, een ander. Integendeel, juist ook 
wanneer we als gemeente geld bijeenbrengen, kijkt de HERE daar met plezier naar. Ook daaruit spreekt 
geloof. Ook wanneer wij zelf royaal anderen laten delen in onze overvloed, spreekt daaruit ons geloof. 
De collecte is onmisbaar in de kerk, als symbool van ons vertrouwen op God. Dwazen geven niets.  

Daarom blijf ik volhouden dat christen-zijn en loterijen niet bij elkaar horen. Van jagen naar geld om 
jezelf veilig te wanen zijn wij door Gods genade bevrijd! Onze toekomst ligt in Gods handen en is zeker. 

David zong in Psalm 23 De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets. Niet: ‘De HERE is mijn herder, 'k 
heb al wat mij lust’, zoals in het Liedboek. Mij ontbreekt niets - ik kom niets te kort. Dat is de belijdenis 
van het geloof. Geloven betekent niet, dat je als beloning in dit leven rijk en gelukkig en gezond zult 



 

 

18 

zijn. Er is lijden en gebrokenheid, maar juist daarom is de belijdenis dat God voor ons zorgt, dat de 
Here Jezus onze Herder is, zo mooi.  

Gek genoeg is dat een moeilijke belijdenis voor rijke mensen. Zij zien de noodzaak van Gods hulp 
minder in en zien hun overvloed als heel gewoon. En rijke mensen zijn wij allemaal, hier in het rijke 
Nederland. En heeft Jezus niet gezegd, dat er eerder een kameel door het oog van de naald gaat dan 
dat een rijke ingaat in het Koninkrijk van God? 

Als we dan maar rijk willen zijn in God. Gods hand in ons leven zien en Hem ervoor danken, dat Hij zijn 
belofte nakomt. Als we dan maar doen wat Jezus zegt: eerst Gods Koninkrijk zoeken. Eerst de dingen 
van de Here behartigen en zó leven, dat Hij blij met ons is.  

Eens komt inderdaad het moment dat we sterven moeten. Net als de rijke dwaas in de gelijkenis. Dan 
kunnen we niets meenemen van datgene waarvoor we hier hebben gewerkt. Maar wat gedaan werd 
uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en geeft een schat in de hemel..  Amen. 

 

  



 

 

19 

Preek 4: Wachten op de komst van Jezus 

2 Petrus 3:8, 9 – Waar blijft Hij nou? 

De wederkomst van Christus is een deel van ons geloof dat niet gemakkelijk warm te houden is. 
Tegelijkertijd mogen we er dagelijks om bidden en naar uitzien. Naarmate ik ouder werd ging ik meer 
en meer beseffen dat deze wereld vernieuwing nodig heeft; de toestand is veel ernstiger dan we 
kunnen beseffen.  

Op catechisatie vroeg een catechisant mij eens of ik wel eens twijfelde aan God. Dat doe ik eigenlijk 
nooit, hoewel… Ik begrijp werkelijk niet waarom God het onmetelijke onrecht en lijden op aarde nog 
laat voortbestaan. Maar dat hoef ik ook niet te begrijpen. Want het gaat goedkomen. Wij mogen leven 
in verwachting. 

 

 

Lezen: 2 Petrus 3 

  Gemeente van onze Here Jezus Christus, 

In de Bijbel worden bepaalde opvattingen afgekeurd. In het Oude Testament bijvoorbeeld dat je ook 
andere goden kunt dienen. Of in het Nieuwe Testament dat je zelf dingen moet doen om gered te 
worden. Je moet toch minstens besneden zijn en de sabbat vieren. En weer anderen zeiden: je moet 
zo sober mogelijk leven. Lekker eten en drinken en seks, dat doe je niet als je christen bent. Die 
opvattingen worden afgekeurd. Die zijn totaal verkeerd. We worden uit genade gered. Christus heeft 
alles voor ons gedaan. Dus besneden zijn of niet is onbelangrijk geworden. En je mag prima van het 
eten genieten, want alles wat God heeft gemaakt is goed en wordt geheiligd door Gods Woord en door 
het gebed. 

Vanmorgen zien we een andere opvatting die wordt afgekeurd. Dat is de gedachte dat Jezus niet 
terugkomt. Er komen mensen die door Petrus spotters worden genoemd. Het zijn mensen, 
waarschijnlijk christenen, die een vaste overtuiging hebben gevormd. Zij bespotten de anderen die nog 
geloven dat Jezus zal komen. Waar blijft Hij nu? Hij had toch beloofd te komen?  

Wat je eigenlijk van al die opvattingen kunt zeggen is dat ze bepaald niet vreemd zijn. Wanneer je je 
erin verdiept merk je dat ze best wel logisch zijn. En dat is ook hier zo. Zal Jezus terugkomen? Waarom 
is Hij er dan nog niet? Ik heb dat ook wel eens gedacht, al was het niet spottend. En ik weet haast wel 
zeker dat ik niet de enige gelovige ben die zich afvraagt hoe het zit met de wederkomst. Duurt het niet 
te lang? 

Want je kunt je nog wel voorstellen dat de christenen in de tijd van Paulus en Petrus iedere dag bezig 
waren met de belofte dat hun Heer met de wolken zou verschijnen. In Thessalonika waren zelfs 
mensen die stopten met werken. Waarom zou je nog naar je werk gaan als de Here elk moment kan 
komen? En zeker wisten ze wel dat er nog een paar dingen moesten gebeuren: alle volken moesten 
het Evangelie horen. Dat had Jezus gezegd. En er zou nog een wetteloze mens, ‘de mens der 
wetteloosheid’ komen, had Paulus geschreven aan de Tessalonicenzen. Maar dat kan heel snel. Paulus 
ging er zelf ook van uit dat het tijdens zijn leven kon gebeuren. Niet dat hij het wist. Misschien zou hij 
wel sterven voor die tijd. Maar hij schrijft aan diezelfde Tessalonicenzen: wij levenden, die achterblijven 
tot de komst van de Heer. Wij levenden. Als de Heer komt. Dat is de taal van verwachtingsvol geloof. 
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Maar je houdt het natuurlijk niet vol om iedere dag in verwachting te leven. Op een gegeven moment 
merk je dat het niet zo snel gebeurt als je zou willen. En na een paar jaar kijk je niet meer elke dag naar 
de lucht of je Jezus al ziet komen.  

Geen wonder dat mensen zich afvragen of je de wederkomst misschien anders moet opvatten. 
Symbolisch of zo. Inmiddels zijn we maar liefst 1950 jaren verder. En nog steeds is de Here Jezus niet 
teruggekeerd. De verwachting van zijn komst is onder ons ook niet het gesprek van de dag. We geloven 
het misschien nog wel, maar tegelijk denken we niet meer: we zien Hem wel – nee, het is meer: we 
zien het wel. Of het nog tijdens ons leven gebeurt is maar de vraag. Waar blijft Hij nu? Hij had toch 
beloofd te komen!  

En er is alle reden voor God en voor Jezus, zou je denken, om te komen. De wereld staat in brand. Wat 
zijn er veel mensen die ondraaglijk lijden. Mensen die eigenlijk geen leven hebben. En ook ons eigen 
bestaan is lang niet volmaakt. Hoe langer je leeft hoe meer je beseft dat ons leven vol gemis en lijden 
is. En met de dood is het voorbij. 

Komt Jezus terug?  

Petrus heeft daar een heel duidelijke mening over. Zeker komt Hij terug. Hij heeft het beloofd. Wij 
vertrouwen zegt hij op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar 
gerechtigheid woont.  

De mening van Petrus is belangrijk. Belangrijker dan mijn mening of uw mening. Petrus is immers 
apostel. Hij is door Jezus gestuurd en door de Heilige Geest geleid. Hij moet, samen met de andere 
apostelen, de kerk leiden. De kerk is immers gebouwd op het fundament van apostelen en profeten. 
Je krijgt contact met Jezus en met God door middel van de apostelen. Naar hen moeten we luisteren. 

U herinnert het zich hopelijk nog van de eerste 3GK-dienst. Petrus, vol van de Heilige Geest, weet wat 
er komen gaat. Hij weet dat die spotters zullen komen. Van die mensen die zeggen: Er is niets 
veranderd. De generaties voor ons zijn al gestorven. Alles is nog steeds zoals het vanaf het begin van 
de schepping geweest is. Er is nooit ingegrepen door God. Waarom zou dat nu anders gaan? Nee, Hij 
komt niet om te oordelen de levenden en de doden. 

Nou, zegt Petrus, dat klopt niet. Ze vergeten helemaal de zondvloed. Er is wel degelijk een moment 
geweest waarop God de hele aarde heeft geoordeeld. Toen het zó slecht ging met de mensen dat er 
nog maar één man was die geloofde, Noach. Toen heeft God de hele wereld laten verdrinken. Gods 
Woord heeft de wereld geschapen. Diezelfde God heeft zijn Woord gegeven dat eenmaal alles zal 
vergaan niet door water, maar door vuur. Zoals de schepping op Gods Woord plaatsvond zo zal de 
voleinding plaatsvinden. 

Dat gebeurt onverwachts, op Gods tijd. Bij Noach was dat al zo. De Here Jezus zelf herinnert hier ook 
aan in zijn Toespraak over de laatste dingen. Hij zei: Zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar 
bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark 
binnenging, en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo 
zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. (Matteüs 24:37-39) 

Je leeft gewoon, je hebt niets in de gaten, je merkt niet wat God gaat doen. DAN INEENS is het voorbij. 
De Heer komt heus wel. Maar je weet niet wanneer. 

Maar ja, waarom duurt het dan zo lang? Je moet, schrijft Petrus, aan God denken. Het gaat over God. 
Want hoe is het bij God? Voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. Wat 
betekent dat? Dat voor God de tijd niet telt. Dat Hij niet rekent zoals wij dat doen. Tijd is voor God niet 
van belang. Ik heb op school geleerd dat tijd hoort bij ruimte. Als je drie dimensies hebt, lengte, breedte 
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en hoogte, dan heb je onmiddellijk de vierde dimensie, de tijd. Wij leven in die drie dimensies en 
daarom zijn wij ook onderhevig aan de tijd. Die gaat van moment tot moment verder. Je kunt nooit 
meer terug en je kunt de tijd ook niet stoppen. Daarom hebben wij een tijdrekening bedacht. Dat is 
gemakkelijk. Seconden, minuten, uren, dagen, maanden, jaren. Zo kunnen we de tijd nog een beetje 
hanteren. 

Maar onze ruimte, ons heelal, is door God gemaakt. Hij kan door geen ruimte worden ingesloten. En 
ook de tijd heeft Hij gemaakt. Hij staat buiten ons ruimtetijd continuüm. Dat kunnen we ons niet 
voorstellen. We weten niet hoe dat is. Maar daarom is God ook eeuwig. Hij heeft geen begin en geen 
einde. Want begin en einde hangt met tijd samen. 

Voor God maakt de tijd niet uit. Methusalem, de oudste mens ooit, werd maar liefst 969 jaar oud. 
Maar voor God was hij een eendagsvlieg, die nog voor middernacht stierf. Want duizend jaar is één 
dag. Omgekeerd kun je dan ook zeggen dat één dag voor God als duizend jaar is. We begrijpen dat 
Petrus door het zó te zeggen ons erop wijst dat God heel anders is dan wij. Het is heel mooi dat dit 
betekent dat God alle tijd heeft. Er zijn honderden en honderden miljoenen die tot Hem bidden. En als 
je het in onze belevingstaal wilt zeggen: voor ieder heeft Hij overvloed van tijd. Wanneer we tot God 
roepen hoort Hij ons. Hij is erbij betrokken, Hij gaat ermee bezig. En alle miljarden keer miljarden 
schepselen op aarde zijn in zijn hand. Er valt geen mus op de grond zonder God. Al onze haren zijn 
geteld. Dat ik ’s morgens wat haren uit mijn kam moet halen; helaas maakt niet uit, God weet 
voortdurend het feitelijke aantal. Een oneindige God die nooit in tijdnood kan komen, is een Vader die 
zijn volle aandacht en liefde geeft aan elk van zijn kinderen! De lijn is nooit bezet en je hoort nooit dat 
er nog zeventig miljoen wachtenden voor je zijn. Geweldig is dat! Onvoorstelbaar groot is God! 

Het betekent ook dat je moet oppassen God de maat te nemen. Want die tweeduizend jaar die 
inmiddels voorbij zijn gegaan, zijn voor God als het ware maar twee dagen. Het is voor Hem nog maar 
kortgeleden dat Jezus stierf en het duurt voor Hem ook nog maar kort voordat Hij zijn Zoon terugstuurt 
naar de aarde.  

Wij moeten zijn werk niet beoordelen met ons kleine verstand. God gaat onze voorstelling ver te 
boven. En we moeten ons wel realiseren dat het niet alleen zo is dat wij op God wachten. God wacht 
ook op ons! Hij heeft geduld met ons. Want net als bij de zondvloed: wanneer de dag des HEREN 
aanbreekt is alles beslist. Dan is er geen weg terug meer. Dan zullen alle mensen worden geoordeeld. 
En dan zullen ook mensen worden afgewezen. Ze zijn niet welkom op de nieuwe aarde. Ze zijn voor 
eeuwig verloren. 

Dat wil God zo lang mogelijk uitstellen. Hij wil dat iedereen tot inkeer komt. Hoe kom je tot inkeer? Is 
dat een kwestie van beter gaan leven? Nee, dat heeft alles te maken met het Evangelie. Ik zei al dat 
aan het begin van dit hoofdstuk Petrus als apostel schrijft. Hij wil mensen tot een helder inzicht 
brengen. 

Er zijn veel opvattingen die logisch lijken maar verkeerd zijn. Daar kun je als mens maar moeilijk achter 
komen. We hebben inzicht nodig. En dat inzicht krijgen we door te luisteren naar Gods knechten. 
Petrus wil mensen herinneren aan twee dingen, schrijft hij. Het eerste:  de woorden die de heilige 
profeten destijds hebben gesproken en het tweede: het gebod van onze Heer en Redder dat uw 
apostelen u hebben doorgegeven.  

Die profeten uit het Oude Testament hebben bijvoorbeeld over de zondvloed geschreven.  Zij hebben 
ook verder laten zien dat God werkt in de geschiedenis en dat Hij een plan van redding uitvoert. Bij de 
profeten kom je te weten dat God kan ingrijpen in de geschiedenis. Ze waarschuwen ook volop dat je 
daar rekening mee moet houden. Wanneer je goed naar de profeten luistert leer je God kennen zoals 
Hij is. Dan blijken al heel wat meningen en opvattingen van mensen onjuist te zijn.  
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Petrus wil zijn lezers daar telkens aan herinneren. Want van onszelf luisteren we toch gemakkelijk naar 
andere dingen en we raken ook gemakkelijk in de war. Je hebt herhaling en training nodig om bijbels 
te leren denken.  

Het tweede dat hij noemt: het gebod van onze Heer en Redder dat uw apostelen u hebben 
doorgegeven. Dat klinkt vreemd. Want de apostelen hebben toch vooral het evangelie doorgegeven. 
En evangelie betekent: blijde boodschap. Het goede nieuws van Gods liefde in Jezus. Door te geloven 
ontvang je vergeving van zonden en mag je bij Gods nieuwe wereld horen. Dan zul je op de jongste 
dag ook worden vrijgesproken. Je mag eeuwig leven en gelukkig zijn. Allemaal dankzij de genade van 
Christus. Je hebt er niets voor hoeven doen en je kunt er ook niets voor doen. 

Maar waarom spreekt Petrus dan over het gebod? Welk gebod? Nou, wanneer mensen het Evangelie 
te horen krijgen is dat niet vrijblijvend. Het is een opdracht van God om te geloven in zijn Zoon. 
Bovendien is het evangelie zó hemels, dat je het niet zomaar kunt geloven. Daarom dat in de Bijbel het 
vaak zó wordt gezegd: Bekeert u en gelooft het evangelie. Dat deed Jezus zelf ook. Kom tot inkeer, want 
het koninkrijk van de hemel is nabij (Matteüs 4:17). Petrus zegt het in Handelingen 2, toen de Heilige 
Geest werd uitgestort: Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus 
Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal u de Heilige Geest worden gegeven.  

Mensen die Jezus volgen moeten zich bekeren, ze moeten zich afkeren van de wereld van de zonde. 
Ze mogen niet langer hun zondige hart volgen, maar ontvangen de Heilige Geest en een nieuw hart, 
waar liefde de norm wordt. Ze gaan een ander leven leiden, zuiver, heilig, passend bij de Heer. 

Waarom wijst Petrus daar op? Omdat de mensen die beweerden dat Jezus niet terug zou komen ook 
beweerden dat je in je leven kon doen wat je maar wilde. We zijn volkomen vrij, doe waar je zin in 
hebt. Uit het vorige hoofdstuk en ook aan het eind van dit hoofdstuk is duidelijk dat Petrus zich richt 
tegen de ‘libertijnen’, zoals zulke mensen genoemd worden. Zij waren de tegenpolen van de wettische 
gelovigen, die beweren dat je heel precies de wet van God moet houden omdat je anders niet 
behouden wordt. Hun mening was: weg met die wetten, die hebben afgedaan. Je mag leven zoals je 
wilt. Maar Petrus ontkent dit. Het is niet waar dat een volgeling van Jezus gewoon door kan leven. Ja, 
als Jezus niet terugkomt om te oordelen de levenden en de aarde, als er geen laatste oordeel is, dan 
kun je begrijpen dat mensen maar raak leven. Het heeft toch geen gevolgen. 

Maar zo is het niet. Petrus trekt bij de verwachting van Jezus een op het eerste gezicht wat vreemde 
conclusie. Hoe heilig en vroom moet u dan niet leven, u die uitziet naar de dag van God…? En omdat u 
hiernaar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in 
vrede door Hem te worden aangetroffen. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen op de 
dwaalwegen van wettelozen. Driemaal verbindt Petrus de wederkomst aan de manier waarop wij 
leven. 

Zonder levensvernieuwing passen we niet bij God. In het koninkrijk van de hemel onder Koning Jezus 
past alleen zuiverheid, puurheid, liefde. Geen enkele zonde heeft daar een plek, geen enkele zondaar 
wordt daar toegelaten. Omdat Jezus komt moeten wij zuiver leven. Goed luisteren naar de apostelen 
en de profeten is daarvoor absoluut noodzakelijk. Want verkeerde opvattingen zijn er vandaag ook 
nog volop. Ze lijken volkomen logisch. Maar de Bijbel kan ons uit de droom helpen.  

Ook vandaag zijn er opvattingen dat God zich niet actief met ons en onze tijd bemoeit, dat God niets 
doet in de wereld. Ook vandaag zijn er opvattingen die zeggen dat het niet uitmaakt hoe je leeft, als je 
maar christen bent. Want God interesseert het niet of wij leven naar zijn wetten of niet.  

Het is zo moeilijk om er zicht op te houden dat God wel degelijk bezig is. Maar Hij vertraagt, want Hij 
zoekt ons met heel zijn hart. Hij wil niet dat wij verloren gaan. Het is zo moeilijk om een heilig leven te 
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leiden, een leven dat luistert naar God, wanneer iedereen doet wat hem zelf het beste lijkt. Om je te 
bekeren tot God en van Hem een nieuw leven en een nieuw hart te vragen. 

Daarom kan het moeilijk zijn de Here Jezus uit de hemel te verwachten. Dan moeten we het onszelf 
dagelijks voorhouden en ons laten inspireren door Gods Woord. We leven in de tijd die aan het oordeel 
voorafgaat. De tijd waarin het Evangelie van Gods liefde wordt verkondigd. Waarin mensen worden 
geroepen om zich te laten redden door te vertrouwen op wat Jezus deed.  

Want Jezus komt. Zoals Paulus het schreef: het is nu dichterbij dan toen we tot geloof kwamen. 
Gelukkig dat apostelen als Petrus ons tot een helder inzicht brengen. Dat zij ons herinneren aan de 
woorden van de profeten en het gebod van Jezus. Dat we daarom samenkomen in de kerk en luisteren 
naar de pogingen van de dominees om die woorden door te geven.  

Want voor ons besef duurt het wel erg lang voordat onze Heiland verschijnt. Maar het is onze eigen 
schuld. God vertraagt zijn vaart zodat wij kunnen meekomen. Zodat iedereen die nu nog achterblijft 
het volledig aan zichzelf te wijten heeft. 

Wie wil wachten op de komst van Jezus heeft twee dingen nodig: een zuiver tijdbesef en een zuiver 
normbesef. Petrus leert ze ons allebei. God treuzelt niet en daarom willen we graag dat Hij, wanneer 
Hij komt, ziet dat we Hem verwachten. Omdat ons leven op Hem is gericht. 

Misschien komt Hij morgen. Misschien over duizend jaar. Maar dat Hij komt is zeker! Amen. 
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Preek 5: Identiteitsfraude 

Psalm 139:1 - Over wie gaat deze Psalm? 

Over Psalm 139 heb ik vaak gepreekt; natuurlijk bij dopen en begraven, maar ook op andere 
momenten. Ik heb hem ook in een jeugddienst gehouden n.a.v. het liedje ‘Born this way’ van Lady 
Gaga. Er zijn meerdere versies; mijn inzicht in de Psalm is nog verder gegroeid; deze versie is niet de 
eerste, maar de laatste. 

Hopelijk geeft het antwoord op vragen die we hebben wanneer we onze onvolmaaktheid zien. Is het 
aan God te wijten? Heeft Hij ons niet gemaakt?  

 

 

Lezen: Psalm 139 

  Gemeente van onze Here Jezus Christus, 

Psalm 139 is een hele mooie psalm, zo mooi dat je bij het lezen ervan haast bedwelmd raakt. Wat een 
geweldige dingen worden hier bezongen, over Gods zorg voor ons vanaf het allereerste begin van ons 
leven. Maar als je bedwelmd raakt en je je laat meevoeren door mooie gedachten kan het gebeuren 
dat je de clou mist. En daarom wil ik vanmorgen een beetje flauw doen: ik wil eens nuchter kijken naar 
wat er staat. 

Dat is ook nodig, want je komt deze psalm in allerlei verbanden tegen. We hebben in Hengelo het 
project 40 Doelgerichte Dagen van Rick Warren gedaan. Dat was heel zegenrijk, maar niet alles wat er 
gezegd wordt in dat project klopt. 

Eén van de kerngedachten van het project is dat we geschapen zijn om God te dienen. Niemand van 
ons zal ontkennen dat we op aarde zijn om God te dienen. Of we het ook doen in ons leven is een 
andere vraag, maar dan kan een project van doelgerichte dagen ons weer eens op het goede spoor 
zetten. Toch is het merkwaardig dat Warren zegt ‘U bent geschapen om God te dienen.’ Dat is niet 
toevallig want hij legt er sterk de nadruk op dat God u en jou en mij zeer speciaal heeft toegerust zodat 
we de door Hem gegeven taak ook kunnen uitvoeren.  

Opvallend is wel dat Rick Warren ook zegt: ‘God geeft ons gaven voor onze taak. Gaven van de Heilige 
Geest.’ Dat is volkomen bijbels. Er is binnen de christelijke wereld wel verschil van mening over de 
vraag wat die geestelijke gaven dan zijn. Zijn dat talenten die je al hebt en die door God worden 
gebruikt? Of zijn het dingen die je eerst niet kon, maar door het werk van Gods Geest krijg je het 
vermogen om dat te doen. Bijvoorbeeld: iemand heeft de gave om te onderwijzen. Hij of zij kan goed 
uitleggen wat Gods Woord zegt en daar anderen mee opbouwen in hun geloof. Is het dan zo dat het 
een aangeboren talent was, zodat die persoon ook als hij geen christen zou zijn een goede docent zou 
zijn? Of is het zo dat iemand die vroeger niet zo goed was in het begrijpen en uitleggen dankzij Gods 
genade dit talent krijgt wat hij eerst dus niet had? Ik zei al, daar zijn de meningen over verdeeld. Maar 
Warren denkt aan het laatste: ‘Dit zijn speciale vermogens die God geeft om Hem te kunnen dienen, 
en die alleen aan gelovigen worden gegeven.’ Ik denk persoonlijk dat hij daarin gelijk heeft. Een gave 
van de Geest is een cadeau dat je van Gods Geest krijgt. Maar als God jou of mij die gave moet geven 
om te kunnen dienen in Gods koninkrijk, dan was je dus nog niet compleet bij je geboorte! Er 
mankeerde wel wat aan en dat heeft God ‘opgelost’ door een geestelijke gave te schenken.  

Ook vanuit een onverwachte hoek komt Psalm 139 in beeld. U hebt misschien wel op het nieuws gezien 
dat Lady Gaga haar concerten in Indonesië heeft afgeblazen. Er was zoveel kritiek op haar show en 
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haar extravagante gedrag dat het voor moslims en christenen niet acceptabel was. Wie iets van Lady 
Gaga weet, kan zich daar wat bij voorstellen, en anders kijkt u maar eens op YouTube. Toch is zij een 
bevlogen mens die ook oog heeft voor anderen. Met name zet ze zich in voor LGBT – mensen: lesbian, 
gay, bisexual en transgender. In het Nederlands lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transseksuelen, 
mensen die zogezegd ‘in een verkeerd lichaam zitten’, vrouwen die zich man voelen en mannen die 
zich vrouw voelen. Hierbij bekommert Lady Gaga zich ook nog om de travestieten, mannen die zich als 
vrouw kleden en vrouwen die zich als man kleden. Het zijn de verschoppelingen van de maatschappij, 
zeker in de Verenigde Staten, maar ook in Nederland. En net zoals de Here Jezus zich bekommerde om 
de hoeren en de tollenaars ontfermt Lady Gaga zich over de verworpenen.  

Dat doet ze bijvoorbeeld ook in haar liedjes. Heel bekend is het liedje Born This Way. De inhoud van 
dat lied lijkt veel op Psalm 139. ‘Schaam je niet’ zingt ze ‘want God heeft je zo gemaakt.’  Born this way 
gaat over jezelf accepteren. ‘Just love yourself – houd maar gewoon van jezelf. Waarom? ‘He made 
you perfect, babe’ – Hij heeft je perfect gemaakt. En wie heeft dat gedaan? God. ‘I’m beautiful in my 
way’ caus’ God makes no mistakes.’ Ik ben op mijn manier mooi, want God maakt geen fouten. 

Is dat ook niet wat Psalm 139 zegt? Daar staat toch ook dat God ons geweven heeft in de buik van onze 
moeder? Dat is toch beeldspraak om te zeggen dat God ons heeft gemaakt? Er wordt in de psalm toch 
heel duidelijk gezegd dat God ons heel goed kent en dat Hij ons heeft gemaakt? Dat Hij heel betrokken 
was op ons, zelfs toen we nog niet geboren waren? Kun je dan niet gewoon zeggen dat God ons heeft 
gemaakt en dat we dus mogen zijn zoals we zijn? God maakt toch geen fouten? 

Als je ziet hoe Lady Gaga opkomt voor mensen die verschopt worden, kun je wel zeggen dat het een 
raar mens is met grove teksten en bizarre outfits, maar je kunt je ook afvragen hoe veilig mensen in 
onze kerk zijn wanneer ze anders zijn. Zouden mensen dat echt durven vertellen of zouden ze denken: 
laat ik maar net doen of ik doorsnee ben, ik pas me aan dan weet niemand het en krijg ik ook geen 
gezeur. Dan is er ook geen steun vanuit de mensen in de kerk, niet van de ouderen maar ook niet van 
de jongeren! We kunnen wel wat leren van Lady Gaga. 

Nu is er wel een verschil tussen Lady Gaga en de Here Jezus. Jezus zei dat Hij gekomen was om 
zondaren te roepen tot bekering. Hij ontfermde zich over de hoeren en de tollenaars, maar liet niet na 
hun voor te houden dat ze zich moesten omkeren, dat ze met hun zondige levensstijl moesten breken. 
Blijkbaar is het verschil dat de Here Jezus rekening houdt met de zonde. Het is dus niet zo dat je kunt 
zeggen: ik ben nu eenmaal zo. 

Ook als we de Bijbel lezen, en dus ook Psalm 139, zullen we dat realistisch moeten doen. Met het oog 
op de zonde ook. De psalm zelf laat er al iets van zien aan het slot. Dat wordt vaak weggelaten als de 
psalm wordt gelezen. God, breng de zondaars om … zou ik niet haten wie U haten, HEER … ik haat hen 
zo fel als ik haten kan, ze zijn mijn vijand geworden. 

Wat jammer nou, het was zo’n mooie psalm. Waarom wordt dat bedorven door zo’n hard en fanatiek 
einde? Na de schriftlezing zongen we vers 10 en vers 12 en waarschijnlijk hebt u zich afgevraagd 
waarom ik dat laatste vers liet zingen. Waarom dat agressieve slot? 

Een ander probleem is meer praktisch. Dan gaat het vooral om het middenstuk. Op een aangrijpende 
manier schildert David hoe God hem heeft gevormd in de schoot van zijn moeder. God heeft hem 
geweven in de buik van zijn moeder, prachtig is dat! En dat Gods oog al ging over het vormeloos begin, 
en dat er niet één dag zou ontbreken van zijn leven, door God bepaald. Zeker als je zo bij een wiegje 
staat, dan spreekt dat nog meer. Gods glorie en grootheid is te zien, en zo’n kindje dat nog niet kan 
spreken getuigt al luid en duidelijk van de heerlijkheid van God. 

Maar dat is helaas niet zo bij alle kinderen. Er worden ook kinderen geboren die lichamelijk of geestelijk 
ernstige beperkingen hebben. Heeft God dan weeffouten gemaakt, heeft Hij niet goed opgelet? Als ik 
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bij mijn oudste zoon Douwe op bezoek ben, zwaar verstandelijk gehandicapt en zeer epileptisch, kan 
ik dan nog zo vol verwondering Gods zorg prijzen? Trouwens, zit er niet bij ons allemaal dingen scheef? 
Als er vannacht aan mijn bed een engel verschijnt die mij zegt dat ik mezelf op één punt mag laten 
verbeteren door God dan weet ik wel wat. En dan gaat het niet over de pukkel op mijn neus, maar er 
zijn in mijn karakter en persoon dingen die ik niet leuk vind, ik had het liever anders gezien. En ik weet 
zeker dat ieder mens die zichzelf een beetje doorheeft, gemakkelijk dingen kan aanwijzen die veel en 
veel beter zouden kunnen zijn. Is het wel waar zoals het in Psalm 139 staat, is die psalm ook niet veel 
te optimistisch? 

Dan moeten we eerst eens de psalm lezen. Vanaf het begin. Daar staat: Voor de koorleider. Dat is de 
opperzangmeester, de dirigent. Dan staat er Van David. Deze psalm is gemaakt door David. Of ‘voor 
David’, zo kun je ook vertalen, maar dat maakt niet uit. 

Zo’n opschrift slaan we bij het nadenken over een psalm meestal over, maar dat is natuurlijk niet 
terecht. Het staat er ook niet voor niets. Als we daarna lezen HEER, U kent mij, U doorgrondt mij 
enzovoorts dan lezen we deze woorden alsof wij met de HEER in gesprek zijn. Je kunt het innig lezen, 
zingen of bidden. Maar die ‘mij’ is niet de lezer van de psalm, u niet en ik ook niet, het is David. 

Dan kun je zeggen: ja, maar is wat in deze psalm staat niet van toepassing op ons allemaal? David was 
een mens als wij, we zijn allemaal mensen en ieder mens kan dit dus in geloof ook zeggen, het is toch 
zeker zo dat God ieder mens kent en doorgrondt. Dus wat doe je moeilijk? 

Eén van de grote problemen van onze tijd is die van de identiteitsfraude. Wat is dat? Dat is dat iemand 
zich uitgeeft voor iemand anders. Het komt voor bij het skimmen van bankpasjes. Criminelen plaatsen 
apparaatjes waardoor ze de gegevens van de pas kunnen kopiëren en ze bedenken iets om de pincode 
te kunnen zien die je intoetst. Daarna maken ze zelf een pasje en halen zonder problemen je hele 
bankrekening leeg. Het gebeurt ook steeds meer met creditcards en wachtwoorden dat iemand anders 
bestellingen plaatst op jouw rekening of via jouw internetaccount vervelende boodschappen 
verstuurt. Identiteitsfraude.  

Eigenlijk doen we dat bij het lezen van de Bijbel ook vaak. Bijbelteksten die bijvoorbeeld over Israël 
gaan, passen we op ons persoonlijk toe. Een tekst als ‘Ik heb u in mijn handpalmen gegrift’ – een mooie 
tekst bij de doop, maar het gaat niet over dat kindje in die tekst, maar over Sion. Daar moet je wel mee 
oppassen natuurlijk. Niet alleen omdat je jezelf niets mag toe-eigenen dat van een ander is maar ook 
omdat je daarmee het speciale van de belofte mist. Ook als er heel veel dingen gezegd worden die 
voor alle mensen gelden of voor alle gelovigen, zul je toch eerst moeten weten wie of wat er 
oorspronkelijk is bedoeld. Want misschien is niet alles zo algemeen. 

Laat ik dat voor David maar heel concreet maken. Wie was David? We kennen hem, de stoere koning 
van Israël: eerst generaal van Saul en later koning van heel Israël. Er wordt veel over hem verteld in de 
Bijbel en de man heeft een zeer spannend en afwisselend leven gehad, zodat ook de kinderbijbels veel 
aandacht aan hem besteden. Dan weten we eigenlijk nog niet hoe belangrijk David geweest is. Want 
David is de redder geweest van het volk. Eerst was er een tijd zonder koning. In het boek Richteren kun 
je lezen welke puinhopen dat veroorzaakte. Het volk verviel om de haverklap tot afgodendienst en ze 
gingen steeds meer lijken op de heidenvolkeren zonder God. Toen werd Saul koning en in het begin 
deed hij het voortreffelijk. Maar gaandeweg bleek Saul iemand te zijn die niet echt wilde luisteren naar 
God en die het volk de verkeerde kant op zou leiden. Toen kwam David. Hij werd door Samuël gezalfd 
tot koning en hij volgde Saul op. David is een aardige tijd koning geweest, zo’n veertig jaar, en daarna 
werd hij opgevolgd door zijn zoon Salomo. 

Als je een vergelijking maakt tussen de situatie waarin David begon als koning en toen hij stierf, dan 
zie je een verschil van dag en nacht. David werd koning in een land zonder eenheid, waar mensen 
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werden aangetrokken tot de afgoden. Een land dat niet meetelde in de wereld en zelfs aan kleine 
vijanden als de Filistijnen z’n handen vol had. Hij moest zelfs zijn eigen hoofdstad Jeruzalem nog 
veroveren. Toen David stierf en het rijk overdroeg aan Salomo, zag het er veel en veel beter uit. In de 
verste omtrek waren geen vijanden meer te vinden, geen landen die het waagden tegen Israël te 
vechten. Dat had David ze wel afgeleerd. Het volk was een eenheid geworden rondom de troon van 
David en de welvaart was enorm gestegen. Onder leiding van Salomo zou het nog veel beter worden, 
maar die had dan ook een rijk geërfd waarin alles dik voor elkaar was. Hij kon zich wijden aan de handel 
zodat Israël het rijkste land ter wereld werd. Van ministaatje tot wereldmacht, van arme boeren tot 
rijke handelaren en dat in nog geen veertig jaar. Bovendien waren de afgoden uitgeroeid in Israël en 
lagen de schatten klaar om de tempel te bouwen. Een tempel die ook een wereldwonder zou worden. 
De enige reden dat David die tempel nog niet had gebouwd was dat God dat niet wilde. David had 
teveel bloed aan z’n handen, maar Salomo, de vredevorst, zou het huis van God in Jeruzalem bouwen. 

Het is onvoorstelbaar wat David heeft gepresteerd. Zo’n koning hadden ze nodig. Sterk, gezond, 
intelligent, absoluut trouw aan God, iemand die goed legers kon leiden maar iemand die ook goed een 
samenleving kon opzetten. Iemand die met mensen kon omgaan en iemand die knopen kon 
doorhakken. David was precies de juiste man op de juiste tijd op de juiste plaats. Wat een toeval, 
anders zou het met Israël slecht zijn afgelopen. 

Nou ja, een beetje flauw natuurlijk om te zeggen: wat een toeval. Want dat weten we uiteraard wel 
beter. Ik wil uw intelligentie niet onderschatten. God had David aangewezen, hij moest de gezalfde 
worden, de messias, de christus. En God had geen risico gelopen om te zien of er wel iemand als David 
in Israël beschikbaar was, Hij heeft David speciaal voor zijn taak gemaakt. Als David zegt dat God erbij 
was toen hij groeide in de schoot van zijn moeder, dan is dat geen algemene uitspraak, maar een uiting 
van diepe verwondering en dankbaarheid: David was nodig om het volk van God te redden dat dreigde 
te verongelukken. Een haast onmogelijke taak, maar het lukte. En David weet: dat komt door God, die 
al aan het vroegste begin van mijn leven stond, die mij geweven heeft in de schoot van mijn moeder 
zodat ik precies goed zou worden voor mijn taak. En alle dagen van Davids leven zijn door God 
geformeerd. 

Zo doet God vaker. Je vindt het bijvoorbeeld bij Jeremia. Wanneer hij geroepen wordt om als profeet 
op te treden zegt God: Voordat Ik je vormde in de moederschoot had Ik je al uitgekozen, voordat je de 
moederschoot verliet, had Ik je al aan Mij gewijd. U begrijpt dat Jeremia toen niet moest zeggen: ja 
natuurlijk HERE, want dat geldt immers voor ieder mens! Nee, juist omdat de taak van Jeremia 
onmogelijk zwaar zou worden en hij nog een jonge man was, bemoedigde God hem door te laten 
weten dat Jeremia niet zomaar iemand was, maar dat God bijzondere zorg aan zijn ontstaan had 
besteed.  

Bijzondere zorg voor een onmogelijke taak. Zo heeft God het uiteindelijk gedaan met Jezus! Aan zijn 
verwekking kwam zelfs geen man meer te pas, Hij werd geboren uit de maagd Maria door de werking 
van de Heilige Geest. God had zijn levensprogram zeer zorgvuldig uitgestippeld, en reken maar dat 
Jezus volmaakt voor zijn taak was toegerust. Dat is ook wel gebleken! Psalm 139 gaat over David, de 
messias, maar uiteindelijk over de Messias met een hoofdletter, Jezus. Hij is door de Geest zelf gezalfd. 
Gods volk, Gods wereld stond aan de rand van de afgrond. En God maakte Jezus om zijn mensen te 
redden. Gods Zoon werd mens om zijn volk te redden van hun zonden. Met minder dan de Here Jezus 
kon dat niet. God heeft gezorgd voor een volmaakte Redder. Psalm 139 kan ten volle gezongen worden 
door Jezus. 

Dan is het slot ineens niet meer zo moeilijk. Want David denkt eraan hoe God hem gemaakt heeft voor 
zijn taak. Alles wat David moest zijn was hij dankzij God. Maar God wordt ook tegengewerkt. Zelfs 
binnen Gods volk zijn er mensen die zich durven verzetten tegen de HERE en zijn gezalfde. Mensen die 
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geen redding willen maar geweld; mensen die op ingeving van de duivel ongetwijfeld proberen dat 
goede werk van God te weerstaan. Israëlieten die God niet liefhebben maar haten, Hem niet eren maar 
zijn naam misbruiken. Deze mensen kunnen rekenen op de haat en de afkeer van David. Hij zal altijd 
trouw zijn aan God en nooit heulen met de vijand. Het gaat dus niet om vijanden in het algemeen. En 
helemaal niet om onze persoonlijke vijanden. Het gaat om mensen die tegen God ingaan en zijn rijk 
weerstaan omdat ze het niet willen.  

Dan is het middengedeelte ook te begrijpen. Dat God bijzondere zorg heeft gehad voor het groeien 
van David in de baarmoeder wil niet zeggen dat alle kinderen diezelfde zorg krijgen. Want God moet 
in deze kapotte wereld tegen de stroom in roeien. Vanwege die vijandschap; vanwege de zonden en 
de gebrokenheid. Zolang de Here Jezus niet is teruggekeerd, blijven we daarmee te maken hebben; 
zolang gaan er dingen mis in ons leven, zolang gaan ook nog dingen mis in de moederschoot. Niet 
omdat God dat wil of niet heeft opgelet, maar omdat het verderf nog diep in heel de schepping zit, ook 
in ons.  

Psalm 139 gaat niet over ons. Gelukkig maar, want zo gaaf zijn wij niet. Maar onze Here Jezus Christus 
is volkomen gaaf! Volmaakt in alle opzichten. Beter dan zijn voorvader David, want die had heus zijn 
zonden nog wel. Maar God heeft ons zijn Zoon gegeven als de volmaakte verlosser van hemel en aarde. 
Het gaat ten diepste over Hem! En als we bij Hem schuilen kunnen we de psalm ook zachtjes 
meezingen. Want in Hem en met Hem en door Hem mogen wij er zijn. Nu nog met al onze gebreken, 
maar straks ook volmaakt zoals God ons heeft bedoeld.  

Als we zo naar onszelf kijken, kunnen we God dienen. Dan kunnen we ons inzetten voor Hem, voor zijn 
kerk en zijn rijk op aarde. Als we weten dat we in onszelf nog veel gebreken hebben, maar dat we 
dankzij de Here Jezus volmaakt zullen worden, dan kom je niet in de stress als je naar je zelf kijkt. 
Inderdaad, je mag er zijn. God heeft zijn Redder gegeven. Er zijn mensen die Hem niet moeten. Maar 
wij mogen schuilen bij Hem. Want in Hem, alleen in Hem, ben je volkomen. En leidt God je op de weg 
die eeuwig is.  Amen. 
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Preek 6: Gegarandeerde wijsheid 

Jakobus 1:5 - Bidden als je tekort komt 

Deze preek heeft een vreemde geschiedenis. Ik had een afspraak met een andere gemeente om voor 
te gaan en omdat ik net deze preek had gemaakt, besloot ik hem ook te houden in die andere 
gemeente. Op het laatste moment werd ik gebeld door een collega in tijdnood: wil je met mij ruilen. 
Zodoende kwam ik op een andere plek dan verwacht.  

Na de dienst werd ik gebeld door iemand die ik niet kende. ‘Deze preek ging helemaal over mij’, zei hij. 
Hij vertelde dat hij die zondag op doorreis was geweest en met zijn vriendin onderweg had 
geconstateerd dat ze vlak langs een hen bekende NGK zouden rijden. ‘Zou het niet leuk zijn als we de 
reis onderbreken om daar naar de kerk te gaan?’ vroegen ze zich af en zo kwam een stel in de kerk dat 
eigenlijk helemaal niet gepland had daar te kerken, waar een dominee voorging die pas op het laatste 
moment was gevraagd om daar voor te gaan. Dat doet God om zijn Woord bij mensen te brengen die 
het dringend nodig hebben! Overigens weet ik niet of de beller zijn ongeoorloofde relatie ook 
daadwerkelijk heeft beëindigd. 

De preek is mede een vrucht van het lezen van het boekje In Dubio van collega Wim Rietkerk. 

 

 

Lezen: Spreuken 2:1-12 en Jakobus 1:1-8 

 

Gemeente van onze Here Jezus Christus, 

Er zijn van die teksten in de Bijbel waar je een beetje bang van wordt. Vanmorgen hebben we er ook 
één gelezen: God wil ons geven als je bidt, maar je moet wel bidden in geloof. Vraag vol vertrouwen, 
zonder enige twijfel zo lazen we bij Jakobus. Want als je twijfelt moet je niet denken dat je iets van de 
Heer zult krijgen. Maar wie twijfelt er nooit? En wie kan dat, bidden zonder te twijfelen? Het is een 
prachtig gedeelte dat we lazen, maar tegelijk heb je er niets aan, want als God alleen maar geeft als je 
zonder twijfel bidt, zal Hij weinig hoeven geven of misschien wel helemaal niets. En Jakobus rekent ons 
er ook keihard op af, zo lijkt het. Je lijkt wel een golf in de zee en je moet niet denken dat je iets van 
de Heer zult krijgen. Dat is een draai om je oren. Deze mooie tekst dat je God mag bidden en dat Hij 
het geeft, is dan eigenlijk een gruwelijke tekst. Het doet denken aan die reclame voor ontbijtkoek: het 
kindje in het vliegtuig ziet boven zich een lekker stuk koek hangen, maar het kan er niet bij. En dan 
verdwijnt de koek weer. Wij zien het aanbod van verhoring door God, maar we kunnen er niet bij. Onze 
twijfel houdt ons klein. En dan krijgen we helemaal niets, behalve een bestraffing. 

Het kan natuurlijk nooit de bedoeling van Jakobus zijn om ons eerst wat moois voor te houden en ons 
daarna er zo van langs te geven dat we het niet kunnen pakken. Hoe zit dat met die twijfel en ons 
gebed? Waar gaat het hier allemaal over en wat kunnen wij daar vandaag mee? 

Jakobus heeft het over de wijsheid. Komt één van u wijsheid tekort, vraag God erom. Wat is wijsheid? 
Wijsheid is inzicht, dat je dóórhebt wat het goede is in jouw omstandigheden. Wijsheid helpt je om de 
rechte weg in je leven te vinden en die weg ook  te gaan.  In het boek Spreuken lazen we het al.  

Nu weten we al heel veel van wijsheid omdat het in de Bijbel staat. Het is de HEER die wijsheid schenkt, 
zijn woorden bieden kennis en inzicht. De Bijbel is een boek vol wijsheid. Maar evengoed staat niet alles 
in de Bijbel. Als het gaat over de vraag wat je concreet moet doen, heeft de Bijbel niet een 
trefwoordenregister. Je moet in je leven belangrijke keuzes maken. Soms is het heel duidelijk, maar 
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soms ook niet. De mensen aan wie Jakobus schreef hadden alleen nog maar het Oude Testament. En 
ze werden door hun omgeving, ook door hun eigen joodse broeders, flink geterroriseerd. Hun geloof 
werd danig op de proef gesteld. Hoe ga je het beste om met bepaalde problemen? Hoe kun je het 
beste reageren op bepaalde mensen? Wat mag je doen om je te verdedigen en wat niet? Hoe volg je 
de Here Jezus in je leven? Daar heb je behalve bijbelkennis ook wijsheid voor nodig. 

Hoe kom je eraan? Vraag God erom zegt Jakobus. Er staat immers in Spreuken dat het de HEER is die 
wijsheid schenkt! Oké, maar krijg je dat dan ook? Want er zijn toch ook dingen die je God vraagt – en 
je mag Hem alles vragen, Hij is je Vader – waarvan je merkt dat God ze niet geeft. Een jongen die 
verliefd is kan bidden of God hem het meisje van zijn dromen wil geven. Laat haar ook verliefd worden 
op mij. Maar dat gebeurt niet altijd. En we begrijpen ook wel dat het niet altijd moet. Stel je voor dat 
ze helemaal niet bij elkaar passen. Soms word je verliefd op de verkeerde. Zo kun je God alles vragen, 
maar Hij geeft niet alles. Daar kun je af en toe achteraf heel blij om zijn, maar het komt ook voor dat 
het wel heel jammer blijft. Maar God beslist. Je kunt vragen en weten dat je hemelse Vader welwillend 
naar je luistert, meer niet. Veel gebeden zijn dus in hun verhoring afhankelijk van Gods wil. 

Maar bij het gebed om wijsheid ligt dat blijkbaar anders. Dat is een gebed dat zeker wordt verhoord.  
Jakobus zegt vraag God erom en Hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal 
u wijsheid geven. 

Hier wordt niet alleen over ons gesproken, maar ook over God. Van ons lezen we, dat wij mensen zijn 
die wijsheid nodig hebben. Maar hier wordt ook iets over God gezegd, namelijk dat Hij die wijsheid zal 
geven. En hoe! Zonder voorbehoud, ‘eenvoudigweg’. Er zitten bij Hem geen addertjes onder het gras, 
er worden niet allerlei voorwaarden gesteld en het is ook nog eens een keer zo, zegt Jakobus, dat God 
aan iedereen geeft. Ook aan mensen die zich schamen? Ook aan mensen die voor de zoveelste keer 
komen aankloppen? Ja, Hij geeft het zonder verwijt. 

Dat is dus een geweldige belofte. God geeft onvoorwaardelijk, zonder gezeur en zonder kleine 
lettertjes met uitsluitingen van dekking. Wij mogen bidden als we voor ons leven inzicht nodig hebben 
en God verhoort dat gebed. Hij geeft dat inzicht dat je nodig hebt. Geweldig! Het kan dan natuurlijk 
niet zo zijn dat Jakobus daarna ons dit alles weer uit handen slaat door te zeggen: o ja, er is toch een 
voorwaarde: je moet wel bidden in geloof en zonder enige twijfel. Dat zou gewoon in strijd zijn met 
wat hij daarvoor over God had gezegd. God geeft zonder voorbehoud en zonder verwijt. Dan gaat het 
dus over een gebed om wijsheid. 

Hoe zit dat dan met die twijfel? Een aantal jaren geleden is er een boekje verschenen van Wim Rietkerk. 
Ik weet niet of het nog te koop is, het heet In Dubio en het is volgens de ondertitel een ‘handboek voor 
twijfelaars’. Het is een heel mooi boek over twijfel. Ik wil eerst een paar dingen uit dat boek vertellen 
over wat twijfel is en als we dan teruggaan naar de tekst bij Jakobus, zullen we begrijpen waarover het 
gaat. 

Eerst maar eens de vraag: wat is eigenlijk twijfel? Ds. Rietkerk beschrijft dat twijfel een woord is waar 
een aantal verschillende dingen mee bedoeld worden. Dat zie je als je kijkt waar de twijfel vandaan 
komt. Je kunt bijvoorbeeld twijfelen met je verstand. Iedereen die gaat studeren loopt ertegen op dat 
de wetenschap heel anders over het ontstaan van de wereld spreekt dan de Bijbel. Is nu alles vanzelf 
ontstaan of heeft God het gemaakt in zes dagen? Je gaat twijfelen of die zes dagen wel kunnen. Of je 
leest iets over de dood, dat het wetenschappelijk gezien onmogelijk is dat een dode tot leven komt. 
De hersenen zijn onherstelbaar beschadigd na twintig minuten zonder zuurstof. Kan dan Jezus op de 
derde dag weer levend geworden zijn?  

Ds. Rietkerk noemt dit ‘verstandstwijfel’. Wat helpt hiertegen? Dat je argumenten aandraagt waardoor 
het verstand wordt gerustgesteld. Meer kennis en meer gezichtspunten. Denk bijvoorbeeld aan wat 
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de Here Jezus tegen de Sadduceeën zei: jullie kennen de Schriften niet noch de kracht van God. Als je 
beseft dat het al in de Bijbel voorzegd was en dat God alle macht heeft, dan is het bepaald niet 
ondenkbaar dat Hij een dode weer tot leven kan wekken, ook pas op de derde dag. Je moet dus ook 
goed weten hoe God is. Verstandstwijfel wordt met kennis bestreden. 

Een andere oorzaak van twijfel ligt in het gevoel, de – u raadt het al – ‘gevoelstwijfel’. Soms ervaren 
we helemaal niets van Gods aanwezigheid. Het kan ook gebeuren dat ons gevoel aangeeft dat iets dat 
in de Bijbel staat niet klopt, het ‘voelt niet goed’. Het kan onverdraaglijk zijn dat iemand anders voor 
jou heeft moeten lijden en sterven. Gevoelstwijfel kan ook een gevolg zijn van psychische problemen. 
Als iemand depressief is, of zwaar gestrest, of teleurgesteld. Denk bijvoorbeeld aan Elia, nadat hij de 
priesters van de Baäl heeft verslagen. Dan krijgt hij bericht van Izebel dat ze hem zal doden, en Elisa 
wil niet meer. Hij wordt zwaar depressief en wil alleen nog maar dood. Bij gevoelstwijfel helpt 
natuurlijk geen boek vol argumenten. Het moet met Gods hulp in de tijd overgaan. Het beste is om 
naast iemand te staan, iemand rust laten nemen. Elia krijgt zelfs van God via een engel een lekkere 
maaltijd.  

Maar er is nog een oorzaak van twijfelen. Behalve verstandstwijfel en gevoelstwijfel is er nog wat 
Rietkerk de ‘wilstwijfel’ noemt. Dat is wel mooi, verstand, gevoel en wil. Wat wordt er bedoeld met 
‘wilstwijfel’? Een voorbeeld hiervan zijn de Farizeeën en de schriftgeleerden in de tijd van de Here 
Jezus. Zij kennen de Bijbel heel goed. Maar ze twijfelen aan Jezus. Waarom? Nou, omdat ze wel zien 
dat Hij een machtige profeet is, en het helemaal bij Gods Woord past dat Hij de verlosser is, de zoon 
van David die zal regeren over Gods volk. Dat kunnen ze wel weten, maar ze wíllen het niet weten. 
Want Hij is een bedreiging voor hen. Als ze Hem gaan volgen raken ze alles kwijt; de Romeinen zullen 
hen willen grijpen, en hun bezit zal misschien worden afgenomen. En de leiders van het volk mogen 
dan niet langer het volk regeren namens de Romeinen. Er zijn verschillende redenen, maar het komt 
erop neer dat ze zichzelf zullen verliezen. Er staat voor hen teveel op het spel. In het uiten van hun 
twijfel gaan ze zo ver, dat ze zelfs durven te beweren dat de wonderen van Jezus door de duivel 
plaatsvonden in plaats van de Heilige Geest. Ze komen van kwaad tot erger. 

Die eerste twee vormen van twijfel (verstands- en gevoelstwijfel) worden in de Bijbel heel rustig 
benaderd. God heeft geduld en helpt. Mensen die met hun verstand of hun gevoel in de knoop zitten 
worden zacht aangepakt. Maar deze laatste vorm, de wilstwijfel, wordt keihard aangepakt. De 
Farizeeën waren op zich niet zo slecht; bijbelgetrouw, serieus, ze stonden heel dicht bij de Here Jezus 
als je hun opvattingen bekijkt. Je kunt alleen begrijpen waarom de Here Jezus zo lelijk deed tegen de 
Farizeeën als je weet dat ze niet eerlijk zijn tegenover Hem, ze willen niet tot erkentenis van de 
waarheid komen, want dat gaat ze wat kosten. Ze besluiten dat Jezus uit de weg moet worden geruimd. 
Als ze Hem komen vragen Op grond van welke bevoegdheid doet U die dingen? En wie heeft U deze 
bevoegdheid gegeven? weigert Jezus te antwoorden. Hij zegt: dat wil Ik jullie wel vertellen, maar dan 
moeten jullie eerst een vraag van Mij beantwoorden. Dan vraagt Hij In wiens opdracht doopte Johannes 
de Doper? Kwam die opdracht van de hemel of van mensen? Dat is geen ontwijkende vraag, maar juist 
heel direct. Dan moeten ze met de billen bloot. Want als ze zeggen dat Johannes een profeet was, dus 
iemand met opdracht van boven, zal Jezus zeggen: waarom geloven jullie hem dan niet? Want 
Johannes heeft immers gezegd dat Jezus het Lam van God is, dat de zonden der wereld wegneemt? 
Johannes was toch heel duidelijk de voorloper van de Here Jezus? Dus dat konden ze niet zeggen. Maar 
het omgekeerde was ook te gek voor woorden: als ze zouden zeggen dat Johannes in dienst van 
mensen stond, zouden ze uitgefloten worden door de menigte bij Jezus, want de gewone man in Israël 
wist heus wel dat Johannes de Doper een profeet was. Dus zeggen ze, zonder te kiezen, dat ze niet 
weten of Johannes namens God sprak of niet. En dan weigert de Here keihard hun vraag te 
beantwoorden. Ze kunnen een vraag stellen omdat ze twijfelen, maar dit is wilstwijfel, gewoon onwil 
dus. 
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Je hebt dus verschillende manieren van twijfel. Als we nu nog een keer kijken naar de brief van Jakobus 
en zijn woorden dat je niet mag twijfelen, dan lijkt mij dat hij het heeft over twijfelen van de wil. Hij 
spreekt er bars over, zoals de Here Jezus zich bars opstelde tegen de Farizeeën en de schriftgeleerden. 
En dat deze uitleg klopt, blijkt ook wel als je leest wat hij schrijft. Wie zo aarzelend en onberekenbaar 
is bij alles wat hij doet moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen. 

Aarzelend. Een beetje jammer dat de vertalers van de NBV dat zo hebben weergegeven. De NBG-
vertaling heeft het over ‘innerlijk verdeeld’ en de Statenvertaling heeft het over ‘een dubbelhartig 
man’. In het Grieks staat hier een woord dat wij ook wel kunnen begrijpen: dipsychos. 

Het woord di dat is twee, of dubbel. We komen het tegen in woorden als  di-lemma, of een di-
chotomie, een tweedeling. En in psychos herkennen we psyche, de geest van de mens. Komt voor in 
woorden als psycholoog, psychiater, psychisch. Dipsychos betekent dus: dubbel van geest. Dus de 
Statenvertaling zit er het dichtst bij: dubbelhartig. Ze konden natuurlijk niet met ‘dubbelgeestig’ 
vertalen, want dat is geen Nederlands. Als je dus ‘dipsychos’ bent, zeg maar: dubbelhartig, dan zul je 
niets ontvangen als je bidt om wijsheid. Sterker nog, dan kun je ervan langs krijgen van Jakobus.  

Hoe moeten we ons dat voorstellen, bidden terwijl je dipsychos bent? Dan heb je blijkbaar twee 
gedachten, je hinkt op twee gedachten. Je wilt graag weten wat God wil, je zoekt wijsheid wat het 
beste is om te doen in je omstandigheden. Maar dan moet je wel één ding bedenken: ben je ook van 
plan te gaan doen wat God wil? 

Er is ooit een vrouw bij mij op bezoek geweest die wilde weten wat Gods wil was voor haar leven. Zulke 
situaties heb ik overigens meer dan ééns meegemaakt. Ze was namelijk van plan om bij haar man weg 
te gaan. Ze had best een lieve man, maar nu was ze de ware tegengekomen. Dit was een man die bij 
haar paste; ze begrepen elkaar zonder woorden en het was bij hem zo vertrouwd dat ze God kon 
danken voor zo’n geweldige band. Maar ze was in de war want ze wilde haar man geen verdriet doen 
en ook de familie was over haar heen gevallen. Wat is Gods wil hierin? Dit is een situatie waarin de 
Bijbel al duidelijk genoeg is, maar ik vroeg haar waarom ze het wilde weten. Als het nu zo was dat ik 
zei dat God wilde dat ze naar haar eigen man zou teruggaan en alle contacten zou verbreken met haar 
soulmate, wat zou ze dan doen? Dat weet ik niet, zei ze. Maar ze wist het natuurlijk wel. Ze zou in ieder 
geval doen wat haar hart haar ingaf. Maar als ze nou een dominee kon vinden die begrip voor haar had 
en misschien wat argumenten kon geven voor wat zij wilde, ja dan was ze wel geïnteresseerd. Ze vroeg 
wel om wijsheid, maar ze was niet van plan om te doen wat wijsheid is. 

Maar het gebeurt natuurlijk bij ons allemaal. We bidden om leiding en inzicht, maar vaak weten we 
wel wat we willen. Stel nu dat je een relatie moet verbreken, stel nu dat je naar iemand toe moet om 
wat goed te maken, stel nu dat je aan iemand een zonde moet belijden – wat, als je dat helemaal niet 
wilt? Dan moet je niet bidden want God houdt zich doof. Je bent dan eigenlijk bezig God voor de gek 
te houden. Denk je soms dat Hij je niet doorheeft? Zeg dan liever eerlijk tegen God wat je moeilijk vindt 
en graag wilt. Maar vraag niet om iets waar je nog niet aan toe bent. Zuiver eerst je hart en richt je 
geloof op God. 

Wat Jakobus hier schrijft raakt niet alleen de Farizeeën. Het raakt ook ons. Want veel christenen zijn 
dipsychos. We willen wel christen zijn, maar op onze manier en niet zoals het in de Bijbel staat. We 
willen best geloven en naar de kerk gaan, maar de Here moet niet te veel van ons gaan vragen. Alles 
opgeven wat zonde is, dat is wel erg veel gevraagd. Erger nog: alles wíllen opgeven wat zonde is, is al 
veel gevraagd. Soms hebben we bij het leven met God en ook bij het bidden een dubbele agenda. We 
weten best wel dat Jezus de Zoon van God is, en we ervaren ook wel dat Hij in ons leven voor ons zorgt, 
maar dat wil helemaal nog niet zeggen dat we bereid zijn onszelf te verloochenen. Zolang God dingen 
van ons vraagt die in ons straatje passen is het geen probleem, maar zodra het geloof echt wat gaat 
kosten, wat doen we dan? 
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Of het kan ook in het klein. Een dominee krijgt een beroep waar hij erg veel zin in heeft en dan bidt hij 
uiteraard nog wel of God hem wijsheid wil geven, maar eigenlijk bedoelt hij dan: ik weet wel wat ik wil, 
wilt U me een beetje steunen. Hij weet al dat hij het beroep zal aannemen. Dat is dus niet goed.  

Je kunt bidden om wijsheid, je mag bidden om wijsheid, maar dan moet je wel een ongedeeld hart 
hebben. Het geloof, het vertrouwen en de bereidheid om ook de weg te gaan die God wijst. Maar als 
je daaraan twijfelt kom je tekort in geloof. Het is een gebed dat uit een toegewijd hart moet komen. 
En dan zal God het zeker verhoren. 

Er is een belangrijke parallel met wat de Here Jezus zegt in Lucas 11. Ook daar gaat het over verhoren, 
iets dat zeker door God wordt gegeven. We hebben dat gezongen met de kinderen: ‘Als je bidt zal Hij 
je geven. Als je klopt aan de deur zal Hij opendoen.’ Daar gaat het over de Heilige Geest. Hij die de 
wijsheid van Gods Woord heeft gegeven, de Bijbel is het boek van de Geest. Hij is het ook die gegeven 
wordt aan Gods kinderen en door wie wij wijsheid kunnen leren. Hoeveel te meer zal de Vader in de 
hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie Hem daarom vragen. Het zijn de kinderen van God die 
vragen, afhankelijk en klein. De mensen die zich verheugen in hun Heer en Heiland en die vol vreugde 
de weg gaan die Hij wijst. Mooi is dat: de Geest van God en de wijsheid van God. Ze horen bij elkaar 
en je krijgt ze wanneer je erom bidt. HERE, maak mij uwe wegen door uw Woord en Geest bekend…’ 
(Berijmde Psalm 25) 

Daarom is het, tenslotte, ook niet zo dat alles wat ‘leiding van God’ genoemd wordt, dat ook is. We 
hebben in de eerste plaats de Bijbel, een rijke schat aan wijsheid gaf God ons in zijn Woord. Wijsheid 
krijg je dus alleen met een open hart. Als iets in strijd is met de Bijbel kan het geen wijsheid zijn. Ik zag 
op tv een man die zich in al zijn beslissingen door God liet leiden. Zei hij tenminste. Hij was dan ook 
van de ene mislukking naar het andere baantje gegaan, en zijn gezin zat in diepe armoede. En op het 
moment dat het programma werd uitgezonden was hij verkoper van autospray. Spray die je over de 
nummerplaat van je auto kunt spuiten zodat het nummer niet meer zichtbaar is voor de camera’s van 
de politie. Je kunt dan door rood licht rijden of op topsnelheid langs flitspalen zoeven zonder dat ze je 
kunnen pakken. Heel terecht vroeg de interviewer of God hem zou leiden naar een baan waarin hij 
mensen stimuleerde Gods wet te overtreden en andere mensen in gevaar te brengen.  

Leiding van God in ons leven krijg je wanneer je met heel je hart God wilt dienen. Als je het aandurft 
om je over te geven aan God en bereid bent te handelen in overeenstemming met de hemelse wijsheid. 

En zo komt die moeilijke tekst uit Jakobus op z’n pootjes terecht wat de betekenis betreft. En het laat 
ieder van ons achter met de goede vraag: ben ik dipsychos of mag ik bidden? Jakobus bedoelt 
natuurlijk: mensen, ga bidden als je wijsheid nodig hebt. En zorg dan dat je relatie met God eerlijk is. 
Want wat is het een geweldige belofte: God geeft. Hij geeft zijn Heilige Geest en Hij geeft wijsheid aan 
hen die hen daarom met een onverdeeld hart vragen. Zodat wij onze levensweg wandelen met God. 
Amen. 
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Preek 7: Onbegrijpelijk! 

Job 36:26 – God is groot en wij begrijpen Hem niet 

 

Het enige dat ik echt moeilijk vindt aan geloven is de vraag naar het lijden. Wat is het kwaad 
oppermachtig op aarde! Wat worden veel mensen, ook veel jonge kinderen, mishandeld en misbruikt; 
wat is er veel onrecht, honger, oorlog. Wat zijn er veel natuurrampen die levens verwoesten. Ik ben 
blij dat ik het niet allemaal precies hoef te ervaren, maar wat ik weet is al meer dan genoeg.  

Toen ik begon als predikant dacht ik dat aardig wat over en van God wist. Gaandeweg merk je dat je 
wel weet wat je moet weten, maar dat de grootheid van God ons begrip ver te boven gaat. In de preek 
over 2 Petrus 3 ging het daar ook al over. 

De preek over Job ontstond toen ik op zoek was naar handvatten om bijbelboeken beter te bevatten 
(bijvoorbeeld Psalm 1 en 2 als sleutels voor het boek Psalmen – zie het mooie commentaar van collega 
Van Deursen in De Voorzeide Leer). De tekst van de volgende preek was voor mij de sleutel tot het 
boek Job. 

 

 

Lezen: Job 36:23-33 

 

  Gemeente van onze Here Jezus Christus, 

Ik wil op de vrije dag die ik voortaan iedere week heb voor mezelf eens kijken hoe het begrijpen van 
de Bijbel kan worden geholpen door niet alleen de boeken in de Bijbel van begin tot eind te lezen, 
maar ook van ieder boek als het ware van bovenaf een beeld te krijgen. Hoe is een bijbelboek 
ingedeeld, waar gaat het over en welke structuur heeft het, dat soort dingen. Wat is de bedoeling van 
de schrijver, welke boodschap wil hij brengen? Als je dat weet is de betekenis van wat je leest soms 
gemakkelijker te plaatsen. Ik heb dat in de preek over Psalm 2 voor het boek Psalmen gedaan. 
Vanochtend kijken we naar Job. 

Dit boek van ‘bovenaf’ bezien is ook erg interessant. Want inderdaad, wanneer je de structuur kent is 
het boek Job aan het begin en aan het eind goed te volgen. Het zijn trouwens toch al geen moeilijke 
hoofdstukken en het is een verhaal dat je grijpt. De problemen komen in het middenstuk, daar zullen 
we het zo meteen over hebben.  

Het begint ermee dat de hoofdpersoon wordt voorgesteld. In het land Uz leefde Job. We weten niet 
precies waar en wanneer, maar dat is ook niet zo belangrijk. Het zou goed passen in de tijd van 
Abraham, en dan ergens in Edom of zo. Deze man was enorm gelovig. Hij had ontzag voor God en hij 
leefde ook zo. Hij was goed voor zijn medemens. Hij had maar liefst tien kinderen, maar dat was geen 
probleem want hij was ook steenrijk. Hij was de aanzienlijkste man van het Oosten. 

Dan begint het eigenlijke verhaal: Satan komt bij God in de hemel. Hij heeft overal op aarde 
rondgekeken en komt verslag uitbrengen. We weten uit de Bijbel dat de satan de aanklager van 
mensen is. Hij wijst God op onze zonden. Maar God vraagt hem fijntjes of hij ook op Job heeft gelet. 
Zoals hij is er niemand op aarde: hij is rechtschapen en onberispelijk, hij heeft ontzag voor God en mijdt 
het kwaad. Maar dan zegt de satan: geen wonder, U hebt Job stinkend rijk gemaakt en hem aan alle 
kanten gezegend. Job zou wel gek zijn om dat op het spel te zetten door één of andere stomme zonde. 
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Hij heeft overvloed, hij heeft een vrouw, kinderen, hij is gezond. Daarom is Job zo vroom. Dat doet hij 
niet omdat Hij van U houdt, maar omdat hij van zichzelf en van zijn bezit houdt. Zo is het toch met 
mensen? Vrezen ze de HERE, hebben ze ontzag voor God om wie God is of houden ze van God omdat 
ze nu eenmaal vergeving van hun zonden willen hebben, met als bonus het eeuwige leven? Bid je, ga 
je naar de kerk, lees je in de Bijbel omdat je het zo graag wilt doen voor God of omdat je denkt dat het 
nu eenmaal noodzakelijk is? Nee, als U Job zijn bezittingen afpakt zal hij U keihard laten vallen, hij zal 
U vervloeken. 

Dan gaat God het bewijzen. De satan mag alles van Job afpakken. En dat doet hij graag. Niet alleen zijn 
bezittingen maar zelfs zijn kinderen raakt Job kwijt. Dan blijkt dat Jobs geloof inderdaad verder gaat 
dan zijn bezit. Hij is diep verdrietig, maar zegt toch: De HEER heeft gegeven, de HEER heeft genomen, 
de naam van de HEER zij geprezen. Job heeft inderdaad een heel sterk geloof. Ondanks dit alles 
zondigde Job niet en hij maakte God geen enkel verwijt. 

Dan komt de volgende scene. Wanneer Satan weer bij God komt zegt hij: ja, maar zijn gezondheid, zijn 
leven, dat is Job alles waard. Wanneer dat op het spel komt te staan zul je zien dat Job ten diepste 
zichzelf belangrijker vindt dan God. Dan geeft God toestemming om Job ernstig ziek te maken. Hij 
wordt overdekt met kwaadaardige en jeukende zweren. Bovendien komt zijn vrouw hem verzoeken: 
Waarom blijf je toch zo onberispelijk, vervloek God toch en sterf! Maar Job antwoordt haar scherp: Je 
woorden zijn de woorden van een dwaas. Al het goede aanvaarden we van God, zouden we dan het 
kwade niet aanvaarden? Nog steeds sprak Job geen onvertogen woord. 

Zo is het begin van het boek. Het einde is beter dan het begin: God geeft Job het dubbele terug van 
wat hij had. Alleen kreeg hij geen 20, maar 10 kinderen, wat een heel mooi detail is. Zijn eerste tien 
kinderen is hij niet echt kwijt. Die leven bij de Heer. Die zal hij ook terugzien. Dus nog tien erbij is ook 
dubbel. Als ze mij vragen hoeveel kinderen ik heb zeg ik: zeven. Hoewel er al één is overleden. Job leeft 
nog lang, hij ziet zelfs nog zijn achterkleinkinderen en wanneer hij sterft is hij oud en verzadigd van het 
leven. Eind goed, al goed. 

Maar dat is Job hoofdstuk 42. En het begin is Job 1 en 2. Daartussenin staan gesprekken. Want er 
komen bij Job drie vrienden om hem te troosten, Elifaz, Bildad en Sofar heten ze. Dat doen ze heel 
goed. Toen Job zo alles kwijt was, vrouw, kinderen, bezittingen, gezondheid en ze hem zagen, 
scheurden ze hun kleren en deden stof op hun hoofd als teken van rouw. Zeven dagen en zeven 
nachten bleven ze naast hem op de grond zitten zonder iets tegen hem te zeggen want ze zagen hoe 
vreselijk hij leed. Zo eindigt hoofdstuk 2. 

Als het daarbij gebleven was, was het boek Job waarschijnlijk nooit geschreven. Maar Job begint zich 
te beklagen en hij vraagt zich af waarom hij moest leven. Wat voor zin heeft mijn leven. Was ik maar 
nooit geboren, zegt hij. En dan vallen zijn vrienden over hem heen. In ellenlange toespraken vertellen 
ze Job wat ze van de situatie vinden. Dan wordt het ineens heel moeilijk om dit gedeelte van het boek 
in te delen. Want het zijn oosterlingen. Wij zijn gewend om dingen kort maar krachtig te zeggen. We 
komen zo gauw mogelijk to the point. En dat moet ook wel want als ik 20 minuten preek, vinden 
mensen het al lang. Lange verhalen waar je geconcentreerd naar moet luisteren, dat is niet meer van 
deze tijd. 

Die lange toespraken van de drie vrienden van Job zijn wel heel mooi, heel dichterlijk. Literair is het 
geweldig! Het is zeker de moeite waard om ze eens te lezen. Alleen, dan komt een tweede probleem: 
doordat het zo langdradig is raken we de draad gemakkelijk kwijt. Wat willen ze eigenlijk zeggen? Waar 
willen ze naartoe? Zeggen ze eigenlijk ook niet vaak hetzelfde? Ik kan me voorstellen dat we bij de 
lezing uit de Bijbel aan tafel die toespraken maar overslaan. Het is haast niet samen te vatten. Het 
enige dat iedere keer terugkomt is een beschuldiging: Job, God is rechtvaardig. Hij zegent wie goed 
doen en Hij straft wie kwaad doen. En dus moet jij wel iets verschrikkelijks hebben gedaan - dat je zó 
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gestraft wordt! Vertel het ons maar eerlijk, biecht het maar op. Je hebt natuurlijk stiekem een 
dubbelleven geleid als zondaar. Iedereen denkt dat jij een modelgelovige bent, maar je bent nu door 
de mand gevallen. God heeft je in het openbaar ontmaskerd. 

Job antwoordt ook met lange toespraken. Hij is het er wel mee eens dat God de goede mensen zegent 
en de kwaden straft, maar dat is nu juist zijn probleem. Hij heeft nooit een slecht leven geleid. Hij is 
altijd goed geweest voor zijn personeel, hij heeft zich nooit vergrepen aan een dienstmeisje, hij heeft 
de armen ruim geholpen en hij was altijd eerlijk en rechtvaardig. Dus hoe kan God hem dan zó hard 
aanpakken? Doet God soms iets niet goed?  

Zo gaan de gesprekken door en de sfeer wordt steeds onvriendelijker. Dat gaat door tot maar liefst 
hoofdstuk 31. Dan houden de drie vrienden er maar mee op. Het lukt ze niet Job te overtuigen. Het 
gesprek zit muurvast. Maar dan komt er nog een vierde man op het toneel, hij heet Elihu. Blijkbaar zit 
er een groep mensen om Job en zijn vrienden heen en was Elihu daar ook. Waarschijnlijk was hij familie 
van Job. Elihu is woest op de drie vrienden. Hoe kunnen jullie Job zo laten praten, hoe is het mogelijk 
dat je hem niet van repliek dient. Ik heb gezwegen, zegt hij, want ik ben nog jong. Maar als de ouderen 
het laten afweten moet een jongere het maar doen. En dan begint hij, inderdaad weer met een heel 
lang betoog, hoofdstukken lang. Ook dat is niet zo gemakkelijk samen te vatten. Hij stelt zich wel iets 
menselijker op dan de drie vrienden, en hij weet ook iets van geduld in het lijden, maar hij houdt ook 
vol dat Job niet mag zeggen dat hij onschuldig is. Job geeft hem geen antwoord meer, want er steekt 
een onweer op en uit het onweer spreekt God met Job. Gelukkig is wat God zegt, uitstekend te volgen, 
daar zullen we het straks nog even over hebben. 

We hebben uit die toespraak van Elihu een klein stukje gelezen. Dat geeft van hem een positief beeld, 
maar dat komt omdat we andere stukken niet gelezen hebben. Want het gaat mij vanochtend om de 
vraag: wat is de bedoeling van het boek Job? Als je dat in de gaten hebt kun je heel veel toespraken 
mogelijk ook beter volgen. 

Dan lijkt mij dat de tekst van de preek een goede kandidaat is om te vertellen wat het boek Job voor 
boodschap heeft. Zie hoe groot God is, buiten elk begrip… Hier heeft Elihu een punt. Mogelijk wilde hij 
zelf er iets anders mee dan we op het eerste gezicht denken, maar dat wil niet zeggen dat het niet kan 
kloppen. Het gebeurt wel vaker dat iemand iets zegt met een bepaalde bedoeling en zonder het te 
weten de spijker op de kop slaat. Een mooi voorbeeld is de hogepriester Kajafas. Hij wil dat Jezus wordt 
omgebracht. Hij zegt tegen het Sanhedrin, de Joodse raad: Jullie begrijpen het niet! Besef toch dat het 
in jullie eigen belang is dat één man sterft zodat niet het hele volk verloren gaat. (Johannes 10:49, 50). 
De evangelist Johannes merkt dan op: dat zei hij niet uit zichzelf, als hogepriester van dat jaar sprak hij 
de profetie uit dat Jezus zou sterven voor het volk, en niet alleen voor het volk maar ook om de 
verstrooide kinderen van God bijeen te brengen. Inderdaad is de dood van de Here Jezus de redding 
voor het volk van God. Maar op een heel andere manier dan Kajafas bedoelde. 

Geeft Elihu hier niet onbedoeld kernachtig de boodschap van het boek Job? God is onbegrijpelijk. Daar 
worstelde Job mee. Zijn vrienden hadden niet zoveel moeite met God. Hun theologie was simpel: God 
zegent wie goed is en straft wie kwaad doet. Dit is hun beeld van God. Je zou er een 
computerprogramma voor kunnen maken. Het is allemaal helder en voorspelbaar. Maar Job loopt er 
helemaal in vast. Hij snapt niets meer van God. Pas aan het eind, wanneer God met hem spreekt, begint 
hij te begrijpen dat je God niet op die manier kunt samenvatten.  

God is onbegrijpelijk. Eigenlijk is heel het boek Job een raar boek. De satan komt in de hemel. Bij God. 
En hij mag bij God de mensen aanklagen. Dat is toch vreemd? Satan is toch de vijand van God? Wat 
doet hij in de hemel? Verderop in de Bijbel zien we dat ook. In het boek Zacharia mag de satan de 
hogepriester Jozua aanklagen. En pas in het laatste bijbelboek, Openbaring (hoofdstuk 12) kunnen we 
lezen dat de duivel niet meer welkom is bij God. Na de hemelvaart van Jezus komt er oorlog in de 
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hemel en worden de duivel en zijn engelen weggestuurd en op de aarde geworpen. Tot die tijd mocht 
hij dus blijkbaar zijn taak bij God uitvoeren, hoewel hij tegen God in opstand kwam. Vreemd.  

Dan mag Satan zomaar Job gaan terroriseren. Dat is niet alleen vreemd, het is onvoorstelbaar. Niet 
alleen zijn rijkdom, maar ook zijn kinderen raakt hij kwijt. Wat is dat voor een rare weddenschap? Moet 
Job bloeden voor een discussie tussen God en de duivel? Moet Job zo in totale ellende worden 
gebracht? Gaat God zó om met zijn kind? Het is wel begrijpelijk dat Job zich hoe langer hoe meer verzet 
tegen de gedachte dat God rechtvaardig is. Is ons leven dan zó onbelangrijk voor God? Je zou er bang 
van worden. 

Nee, we begrijpen God niet. Dat is ook wat God tegen Job zegt. Vanaf hoofdstuk 38 roept God Job ter 
verantwoording. Als ik het kort weergeef, in mijn eigen woorden, dan zegt God dit: 

Job, je hebt mijn besluit zó belasterd, ik wil je een paar dingen vragen. Vertel me eens waar jij was toen 
Ik de wereld maakte? Toen Ik de sterren een plek gaf? Toen was jij er zeker al? Jij hebt Mij zeker 
geadviseerd hoe Ik het beste alles kon doen? Of kijk eens naar een nijlpaard, het gevaarlijkste dier van 
Afrika. Leg je hand eens op z’n kop. Dat kun jij toch gemakkelijk doen? 

Job ziet wel dat hij teveel heeft gezegd. Hij heeft geen kijk op de macht van God. Hij weet niet het plan 
van God. God is voor een mens onbegrijpelijk.  

Dat is een belangrijke boodschap van het boek Job. God is onbegrijpelijk voor ons. Hij is de Schepper 
van hemel en aarde. Hij heeft de sterren een plaats in het universum gegeven. Wanneer Hij alleen de 
Melkweg zou hebben gemaakt zouden we al met open mond vol bewondering naar zijn macht en 
majesteit kijken. In de onze Melkweg bevinden zich 200 miljard sterren. Er zijn ook geleerden die 
schatten dat het er 400 miljard zijn. Wat een God is Hij die dit heeft gemaakt! Ja, maar dan denk je nog 
te klein van Hem. Want in het hele universum zijn naar schatting 2000 miljard sterrenstelsels als onze 
Melkweg. Het aantal sterren in die stelsels is haast ontelbaar. Er zijn meer sterren in het heelal dan 
zandkorrels op aarde! Het is praktisch oneindig groot. Daar kun je je geen voorstelling meer van maken. 
Wij kunnen het heelal niet eens bevatten, laat staan de Schepper. Maar God wel. Hij heeft het bedacht 
en geschapen. Hij kent iedere ster en iedere planeet, en Hij zorgt ervoor dat ze in hun baan blijven. 
Wat een goddelijke macht en majesteit!  

God is groter dan het heelal. Zijn wijsheid is niet na te meten. Wat mensen over God bedenken is altijd 
óf heel beperkt óf volkomen onzin. God is geen mens. Hij staat buiten onze tijd, Hij is aan tijd noch 
plaats gebonden. Het getal van zijn jaren is ontelbaar. 

God is groot en wij begrijpen Hem niet. Dan is het ook moeilijk zijn leiding in de wereld te begrijpen. 
Want het boek Job is wat dat betreft volkomen realistisch. Er zijn veel mensen die je met Job kunt 
vergelijken. Hoe is het mogelijk dat God toelaat dat miljoenen mensen zó moeten lijden? Hoe kan Hij 
toelaten dat kinderen worden misbruikt zonder dat iemand ingrijpt, dat mensen als slaaf worden 
uitgebuit, dat honger, dodelijke ziektes, natuurgeweld zoveel mensenlevens verwoesten? Natuurlijk, 
God zondigt niet. Maar Hij laat het wel toe. En niet even, maar eeuwen- en eeuwenlang. Waarom? 
Onbegrijpelijk. Het kán toch niet goed zijn! 

Je komt niet uit met simpele theologie. God gaat boven ons begrip uit. Op het moment dat je denkt 
dat je wel weet hoe God is, misbruik je zijn naam. Maar wat Job heeft meegemaakt maken we allemaal 
mee, op onze eigen manier en in onze eigen omstandigheden. En net als Job heb je geen verklaring, 
geen antwoord. God is niet een lieve God, die het ons in alles naar de zin maakt. Hij gaat voor ons besef 
soms erg ruw en hard met zijn schepping om. En dat is niet simpel straf op de zonde. Dat leert het boek 
Job wel heel duidelijk. Het is niet een kwestie van een simpele theologische redenering. Het blijft 
onbegrijpelijk. We hebben geen zicht op de gedachten van God. 
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Maar Job hield zijn geloof! Hoe onbegrijpelijk ook, hij bleef roepen tot God en om God. De vrouw van 
Job had het wel bekeken. Deze God hoef ik niet. Zeg Hem maar vaarwel. Maar Job gelooft in God. 
Ondanks wat hij niet begrijpt. En als hij dreigt te bezwijken onder zijn vragen komt God hem te hulp 
en maakt God hem duidelijk dat een mens God niet kan beoordelen. En daar blijft het bij. God legt hem 
niet uit waarom hij dit moest lijden. Job moet maar gewoon aanvaarden dat zijn leven uit Gods hand 
komt. 

Kunnen we dan niets over God zeggen? Natuurlijk kunnen we dat wel. Omdat God over zichzelf heeft 
verteld. In de Bijbel wordt ons alles verteld wat we weten moeten. Daarin komt God naar ons toe in 
de Here Jezus Christus. God laat ons zijn hart zien, een hart vol liefde. In een gebroken wereld met 
gebroken mensen zoekt Hij ons op met zijn genade. God is vol goedheid. Hij geeft zijn Heilige Geest 
om in ons te wonen en bij ons te zijn, ons hart te vernieuwen en ons verstand te verlichten, zodat wij 
de Schriften begrijpen. In de Bijbel leren we Hem kennen zoals Hij is. Voor zover wij dat kunnen 
bevatten.  

We leren ook onszelf kennen. Beperkte mensen zijn we, mensen die vergeving nodig hebben. En de 
Almachtige, de Schepper van hemel en aarde, kijkt op dit hele kleine bolletje neer en zegt: Ik wil je 
Vader zijn. Wie gelooft in mijn Zoon Jezus Christus is voortaan ook een zoon of dochter van Mij. 
Onbegrijpelijk. Maar wat geweldig! We mogen alleen over God spreken met de Bijbel in de hand. 
Iemand heeft mij eens een verwijt gemaakt in een discussie. Wat ik gezegd had was zo erg dat, zei die 
persoon, ‘de Here Jezus erbij stond te huilen’. Zo mag je dus nooit spreken! Dat is misbruik maken van 
Gods Naam en van de Here Jezus. Verbeeld je niet te gauw dat je weet wat God hier denkt of voelt of 
zou zeggen. Besef hoe heilig en anders Hij is.  

Zie, God is groot en wij begrijpen Hem niet. We kunnen Hem vrezen wanneer we zijn majesteit zien in 
de schepping. We kunnen Hem vrezen wanneer we beseffen hoe volmaakt Hij is. We kunnen Hem 
vrezen wanneer tot ons doordringt dat zijn wegen niet onze wegen zijn, en zijn gedachten niet onze 
gedachten. En we kunnen Hem nog meer vrezen wanneer we zijn liefde en genade kennen. Er is 
vergeving bij God, en eeuwig leven. Wat een God is Hij, onbegrijpelijk! 

Veel mensen redeneren net als de vrouw van Job. Voor sommigen is het een smoesje, maar voor 
anderen zit het heel diep. Hoe kun je geloven in een God die de ellende in de wereld toelaat? Hoe kan 
ik geloven in een God die zulke dingen laat gebeuren in mijn leven? Zie, God is groot en wij begrijpen 
Hem niet. Nee, wanneer we Hem wel zouden begrijpen zou Hij geen God zijn. Afgoden zijn door 
mensen bedacht en blijven binnen de perken van ons voorstellingsvermogen. Maar de eeuwige Heer 
van hemel en aarde is God. God is liefde. En wie Hem liefheeft en op Hem vertrouwt weet: al begrijp 
ik God niet, ik vertrouw Hem wel. Want Hij is God en ik ben zijn kind. Amen. 
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Preek 8: Abraham, gek of gelovig? 

Genesis 22: 14 – Het offer van Isaak 

Deze preek is een mooi voorbeeld van de kloof tussen vroeger en nu. Ik heb hem een aantal keren 
gehouden en kreeg er ontroerende reacties op. Voor mensen van onze tijd zijn bijbelverhalen niet 
vanzelfsprekend meer. Wie luistert met 21e-eeuwse oren raakt gemakkelijk in de war of wordt zelfs 
boos.  

Er kwam na deze preek een echtpaar naar me toe om me te bedanken. Hij was niet gelovig, maar was 
een keertje meegegaan met zijn vrouw. Deze preek had hem duidelijk gemaakt dat christelijk geloof 
geen wereldvreemd en verouderd gebeuren is, maar dat je de Bijbel serieus kunt nemen ook in onze 
tijd. God zegene hem! 

 

 

Lezen: Genesis 22:1-19 

 

  Gemeente van onze Here Jezus Christus, 

Een bekende en aangrijpende geschiedenis. Abraham moet zijn zoon Isaak offeren. Gelukkig grijpt God 
op het laatste moment in en wordt er een ram in plaats van Isaak geofferd. Abraham wordt geprezen 
om zijn grote geloof en de geschiedenis van Gods heil gaat weer verder. 

Dat is mooi, daar is een mooie preek over te houden. Ja, totdat je het leest door de ogen van iemand 
uit onze tijd. Stel dat er vanavond op het nieuws te horen valt dat er een man is betrapt die ergens op 
een heuvel zijn veertienjarige zoon had vastgebonden en op een stapel takken had gelegd. Hij had een 
scherp mes in zijn hand en stond op het punt de keel van de jongen door te snijden. En daarna zou hij 
het hout hebben aangestoken, maar gelukkig konden omstanders nog net op tijd ingrijpen. De man 
werd gegrepen en door de politie gearresteerd, die arme jongen is bevrijd en aan jeugdzorg 
toevertrouwd. Na zo’n traumatische ervaring heb je wel psychische hulp nodig. Gelukkig kon hij terug 
naar zijn moeder, want moeder wist van niets. Vader verdwijnt in de gevangenis en wordt veroordeeld 
en in het Pieter Baan Centrum onderzocht of hij wel helemaal normaal is. Nee dus. Hij beweert dat het 
in opdracht van zijn god was – dus hij krijgt zeker tbs.  

Het lijkt wel of het in onze tijd een heel ander verhaal is geworden. Iemand die in de 
jeugdhulpverlening werkt, schreef naar aanleiding van deze geschiedenis: wat is die Abraham voor een 
figuur? Is dit de vader van alle gelovigen die geprezen en nagevolgd moet worden? Letterlijk schrijft 
ze: ‘Wat moet dit met Isaak hebben gedaan? Misschien is hij wel in volledige vertwijfeling en angst 
weggevlucht van zijn ‘liefhebbende vader’, die bereid is hem te offeren. Is dit kind niet voor zijn leven 
diep getraumatiseerd? Vluchtte hij naar zijn halfbroer misschien…? Hoe diep getraumatiseerd moet 
die jongen zijn geweest? De praktisch enige activiteit die nog van hem wordt genoemd is dat hij het 
veld in ging om te mijmeren…  En hoe zat het met de moeder, die dit kind had gebaard? Uit het verhaal 
blijkt dat Abraham niet meer bij haar ging wonen, hij vestigde zich in Berseba. Sara kon hem 
waarschijnlijk niet meer verdragen in haar wanhoop en verlies.’ 

Een beetje doordraven is dit wel. Isaak is zeker gewoon weer teruggegaan met zijn vader en ook Sara 
heeft Abraham niet de deur gewezen, dat is allemaal fantasie, maar het laat wel zien dat we nu zulke 
gebeurtenissen heel anders zien dan vroeger. En daar ook anders op zouden reageren. Ik kan mij niet 
herinneren dat ik ooit problemen heb gehad met het gedrag van Abraham. Ik heb hierover vaker 
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gepreekt en dan was er wel aandacht voor de nood van Abraham en de vraag waarom God hem dit 
aandeed. Maar nu is er aandacht voor ieder individu in het verhaal en we voelen allereerst de angst 
van Isaak en vragen ons af wat dit met hem heeft gedaan. Grappig is wel de vergezochte gedachte dat 
Isaak aan PTSS leed en daarom af en toe het veld in moest om te mijmeren. Want dat ‘mijmeren’ is 
een eufemisme, een nette manier om te vertellen dat hij daar zijn behoefte ging doen. Dat deed je 
natuurlijk niet bij je tent, daarvoor ging je het veld in.  

Maar wat blijft er over van deze geschiedenis voor ons? Want inderdaad, ik vermoed dat hier in de 
kerk geen enkele vader zit die bereid is zijn zoon te offeren, ook niet als God daarom zou vragen. Ik 
zou me bij zo’n opdracht afvragen of ik niet gek geworden was en stemmen hoorde. En ook als ik ervan 
overtuigd was dat het inderdaad Gods stem was, dan zou ik toch tegenstribbelen en zo lang mogelijk 
uitstellen. Maar wat lezen we van Abraham: De volgende morgen stond Abraham vroeg op. En meteen 
ging hij op weg.  

Nu moet je bij het lezen van zo’n geschiedenis natuurlijk wel bedenken dat het zich in een heel andere 
tijd afspeelde. Iemand heeft eens gezegd: ‘Het verleden is een ver land met heel vreemde gewoontes.’ 
De wereld was anders en de manier van denken ook. Je moet oppassen dat je iemand als Abraham, 
zo’n 4.000 jaar geleden, niet gaat beoordelen naar onze 21e-eeuwse maatstaven.  

Wij christenen, na Christus, weten dat we geen bloed mogen vergieten. Zelfs niet van onze vijanden. 
Mocht u ooit denken dat God u zoiets opdraagt dan kan ik u verzekeren dat het niet de stem van God 
is. Dan is het een kwade engel of u moet naar de dokter omdat u geestelijk niet in orde bent. Toen was 
dat anders. En Abraham kende de stem van God. Hij had het goed gehoord en wist ook van wie het 
kwam. Het was in die tijd niet vreemd dat kinderen werden geofferd. De Moloch was een wrede god 
en mensen dachten dat hij hen zou helpen wanneer ze een baby aan hem zouden geven. Een beeld 
van Moloch had twee uitgestoken armen, daar kon je een baby op leggen en dan werd het metalen 
beeld gloeiend heet gestookt. Afschuwelijk was dat.  

Maar God is niet zo. Later, in de wetten van Mozes, zijn mensenoffers absoluut verboden! Er staat ook 
helemaal niet dat Isaak getraumatiseerd is geraakt. Dat hij zich met hand en tand heeft verzet. Het zou 
kunnen dat hij gelovig heeft aanvaard wat er moest gebeuren. Dat weten we helemaal niet, en daar 
moet je maar niet over speculeren vanuit de ervaringen van mensen uit onze tijd.  

Het was een andere tijd. En het is ook goed afgelopen! God wilde helemaal niet dat Isaak werd 
geslacht. Dat verhinderde Hij. Maar dat wist Abraham natuurlijk van tevoren niet. Het is voor hem een 
ongelooflijke moeilijke weg geweest. Maar toch zegt hij tegen de knechten: Blijven jullie hier … Ikzelf 
ga met de jongen verder om daarginds neer te knielen. Daarna komen we naar jullie terug. Daarna 
komen we terug? Tegen Isaak zegt hij God zal zichzelf van een offerlam voorzien. Is dat een smoesje? 
Nou nee. 

Wat heeft Abraham daarbij gedacht? De schrijver van de brief aan de Hebreeën (11:17-19) zegt: Door 
zijn geloof kon Abraham, toen hij op de proef werd gesteld, Isaak als offer opdragen. Hij die de beloften 
had ontvangen, was bereid zijn enige zoon te offeren. Terwijl er tegen hem gezegd was: ‘Alleen door 
Isaak zul je nageslacht krijgen.’ zei hij bij zichzelf dat het voor God mogelijk moest zijn iemand uit de 
dood op te wekken, en daarom kreeg hij hem ook terug, bij wijze van voorafbeelding. 

De bijbel zegt hier twee belangrijke dingen over deze geschiedenis: het kwam door het geloof van 
Abraham, dat was de reden dat hij deze gruwelijke reis ondernam en Abraham heeft bij zichzelf 
gedacht: God kan mijn zoon ook wel weer uit de dood opwekken. Want hij zat met een paradox, een 
onoplosbare tegenstrijdigheid. Aan de ene kant was er Gods belofte die zei dat Isaak voor 
kleinkinderen zou zorgen en van daaruit zelfs een heel volk en aan de andere kant is er Gods eis om 
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Isaak te doden en wel meteen. Dat kan niet samen. Hij weet dat hij zijn zoon moet offeren en 
tegelijkertijd vertrouwt hij erop dat hij hem niet kwijt zal raken.  

Is dat geloven? Ja, want het is volkomen vertrouwen op God. Onvoorstelbaar vertrouwen. Je weet dat 
God goed is en dat Hij zijn woord houdt, en dus doe je wat God van je vraagt, al kost het je nog zoveel. 
Er is zoveel in het geloof en in je leven dat je niet kunt rijmen of begrijpen. Het enige dat je hebt is het 
vertrouwen op Gods goedheid en liefde. Gelukkig is degene, die aan Mij geen aanstoot neemt  zei de 
Heer tegen Johannes de Doper (Matteüs 11:6) toen die vanuit de gevangenis kritische vragen stelde 
over waar Jezus nu eigenlijk mee bezig was. Toen zei Jezus: Erger je niet aan Mij, laat het aan Mij over. 
En meermalen zei Hij tegen zijn leerlingen dingen als: Wie zijn leven probeert te behouden zal het 
verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, die zal het behouden. (Matteüs 10:39 16:25) of 
Wie probeert zijn leven veilig te stellen zal het verliezen, maar wie het verliest, zal het behouden. (Lucas 
17:33). En bij ‘leven’ moet je niet in de eerste plaats denken aan je biologisch leven, dat je door het 
kloppen van je hart en het ademhalen in stand houdt. In de Bijbel betekent ‘leven’ vaak alles wat bij je 
bestaan hoort. Dan gaat het over je man of vrouw, je kinderen, je huis, je bezit, alles wat het leven de 
moeite waard maakt. Het is ook wat David bedoelde in Psalm 63, als vluchteling in de woestijn en ver 
weg van alles wat hij liefhad: Uw liefde is meer dan het leven. 

Wanneer God van je vraagt zijn weg te gaan, moet je Jezus boven dat alles stellen. Anders raak je alles 
kwijt. Ook dat lijkt een paradox: om je leven te behouden moet je het verliezen. Namelijk op de weg 
van geloof, achter de Here Jezus aan. Hoe moeilijk dat vertrouwen op God en dat gehoorzamen is, zie 
je bij Abraham. Ik zei al dat ik denk dat niemand van ons tot dat offer bereid zou zijn. Zo sterk is ons 
geloof nou ook weer niet. Hoe gauw komen wij niet aan de grens van onze gehoorzaamheid! Als dat 
lijden en verdriet met zich meebrengt schrikken we ervoor terug. Als ons verlangen onvervuld blijft 
proberen we zelf vervulling te krijgen langs een weg die God niet wil. Maar Abrahams geloof is wél zo 
sterk! Zijn vertrouwen op God wint het van zijn liefde voor Isaak, zijn geloof wint het van zijn angst en 
verwarring. Hij stelt het zelfs niet nog een paar daagjes uit, hij gaat gewoon. 

En dat is dus wat God zoekt! De overgave van het geloof. De weg van het geloof is de weg waarlangs 
God wil werken. Daarom moest het geloof van Abraham getest worden of het wel echt en sterk genoeg 
was. Hij moet Isaak loslaten of hij moet God loslaten. Dat is de beproeving waaraan God hem 
blootstelt. Je kunt zeggen: ging het Abraham om God of ging het Abraham om Gods gaven? Abraham 
doorstaat de proef. Nu weet Ik zegt de Engel des HEREN dat je ontzag voor God hebt. Abrahams geloof 
bleek uit zijn daden. Hij had God lief boven alles, en hij stelde Gods eer boven alles. En dan zegt de 
Engel Ik zweer bij Mijzelf: omdat je dit hebt gedaan hebt, zal Ik je rijkelijk zegenen, en je zoveel 
nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand langs de zee, en je 
nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen. Door jouw nageslacht zullen alle 
volken op aarde gezegend worden. Dat laatste zinnetje staat helaas niet in de NBV, die vertalen dat 
anders, maar de oude vertaling doet het goed en ook Paulus gebruikt deze woorden om uit te leggen 
dat Jezus de beloofde Verlosser is. Het gaat bij Abraham niet alleen om zijn eigen zoon die hij moet 
offeren. Het is de toekomst van de wereld die op het spel staat. Alle volken op aarde worden gezegend 
door Jezus, nakomeling van Isaak. Als Isaak sterft, sterven we allemaal. Voor eeuwig. 

En nu belooft God het weer! Maar Hij had dit toch al vaker beloofd? Genesis 12, Genesis 15, Genesis 
17 - het is allemaal al vaker gezegd. Op één ding na: Gods eed. God zweert dat Hij het nu echt doen 
zal. De beloften, die we in de Bijbel lezen, zijn niet voorzien van batterijen, ze werken niet automatisch. 
God geeft zijn beloften voorwaardelijk: ze zijn te krijgen door het geloof. Door te geloven, te 
vertrouwen op de HEER en zijn Woord, ontvang je. Maar juist omdat Abraham zo belangrijk is als 
voorvader van Gods volk en drager van Gods beloften, is zijn geloof onmisbaar. Maar nu staat het dan 
ook vast; door het beproefde geloof van Abraham gaat Gods heilswerk verder. Voor Abraham zijn Gods 
beloften niet meer voorwaardelijk, God zweert dat Hij het doen zal, dat Christus zal komen, dat de hele 
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wereld het horen zal, het Evangelie van het eeuwige leven VOOR EEN IEDER, DIE GELOOFT, net als 
Abraham. 

Dat geloof van Abraham kwam bepaald niet beschaamd uit. Dat hij zegt God zal zichzelf van een 
offerlam voorzien - dat is de taal van het geloof. De uiting van absoluut vertrouwen. God zal zichzelf 
voorzien, God bepaalt het wel, Hij weet wat Hij doet, Hij zal redding brengen. Vandaar ook dat 
Abraham die plaats noemde: De HEER zal erin voorzien; vandaar dat men tot op de dag van vandaag 
zegt: Op de berg van de HEER zal erin voorzien worden. Dat was een spreekwoord in Israël, een geloofs-
woord. Niet: ‘Ach, het valt wel mee’ of: ‘Het komt allemaal wel goed’ maar: de HEER zal het doen. Op 
de berg die Hij wijst, zal Hij verlossing geven. Hij verkiest. Dat is dus geloof, absoluut vertrouwen op 
God.  

Je zou denken: waarom moest Abraham nou zo ver reizen? Omdat hij naar een bijzondere plek moest. 
Het land Moria, waar Abraham heen moest, is het bergland rondom Jeruzalem. Op de berg Sion werd 
vele eeuwen later de tempel gebouwd. Dat was de plaats waar de HEER verkoos te wonen en waar 
door de offers verzoening werd gedaan over de zonden. En vlak bij die plaats, op de heuvel Golgotha 
verkoos de HEER zich een plaats om het volmaakte offer te brengen. Het offer van zijn Zoon, die enige, 
die Hij zo liefhad, maar die Hij niet spaarde. Wat God hier van Abraham vraagt om hem op de proef te 
stellen gaat God zelf doen! Hier is een Vader die zijn Zoon de keel doorsnijdt! Toen Jezus aan het kruis 
hing was er geen stem uit de hemel om ‘Stop! te roepen. Want degene die Abraham tegenhield zijn 
zoon te offeren, hing zelf aan het hout. Jezus stierf in volmaakt geloof. De grote Zoon van Abraham  
ging vrijwillig de dood in om iedereen die op Hem vertrouwt voor eeuwig te redden. Op de berg van 
de HEER heeft God erin voorzien! Al Gods beloften zijn ja en amen in Jezus Christus. Wat een geweldige 
gevolgen had het geloof van Abraham. 

Hoe komt het nu dat wij tegenwoordig in de war raken van dit verhaal? Vroeger was het prachtig, nu 
is het afschuwelijk! Vroeger waren we blij dat Abraham onze vader is, nu zouden we ons schamen voor 
zijn plan om Isaak te doden. Dat komt omdat er in ons denken heel wat is veranderd. Het verleden is 
inderdaad voor ons een vreemd land met heel vreemde gewoontes. Want het is zo anders. Wij zijn 
veranderd.  

We zagen het ook al aan de reactie van die hulpverlener, wij hebben wij vooral oog voor de mensen. 
We leven met hen mee en hebben oog voor hun lijden. We zijn opgevoed met de rechten van de mens. 
We denken humanistisch, vanuit de mens. Vroeger dachten we, zoveel we konden, vanuit Gód! God is 
de eerste, Hij is onze Schepper, Hij kan en mag met ons doen wat Hij wil. Aan Hem zijn we 
gehoorzaamheid schuldig. En als Hij ons in ons leven moeilijke dingen geeft, ons ook op de proef stelt 
zoals hier Abraham, dan is dat goed. Want het belangrijkste is ons geloof in God. Jakobus schrijft aan 
het begin van zijn brief: Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei 
beproevingen ondergaat. Het is fijn als God het je moeilijk maakt in je leven, dan kun je groeien in 
geloof en wordt je geloof sterker. Als je er goed mee omgaat natuurlijk. De grote ramp van onze tijd is 
dat wij het zicht op God kwijt zijn. Ook de christenen staan zwaar onder invloed van de geest van onze 
tijd. Dat zie je bij allerlei opvattingen waarin we niet verschillen van de mensen zonder God. Wij 
beoordelen zaken als de doodstraf, de verhouding tussen man en vrouw, seksuele relaties, leven om 
te genieten enzovoorts door een humanistische bril.  

Als je dan zo’n verhaal leest over Abraham die zijn zoon wil doden omdat God hem dat had gezegd, 
denk je aan fanatieke religieuze mensen die uit naam van hun geloof bomaanslagen plegen en het 
leven van hun medemens willen dwingen naar hun wetten. En inderdaad, zonder God is dit een bizar 
verhaal. En wanneer je niet ziet hoe God werkt in het leven van mensen wekt het weerzin op. Juist 
door deze belevenis van Abraham worden we erbij bepaald dat God niet alleen bestáát, maar dat Hij 
ook nog eens een keer de belangrijkste is in het universum. Dat wij geroepen worden om naar Hem te 



 

 

43 

luisteren. Dat de Bijbel ons leert dat we anders moeten denken dan mensen zonder God. Dat de Heilige 
Geest ons door de Bijbel laat zien wie God is en dat we op Hem mogen vertrouwen. Eerbied voor God 
en voor zijn Zoon Jezus Christus, meer dan voor mensen. Paulus schrijft aan de kerk in Korinte dat Gods 
woorden dwaas zijn voor mensen, maar dat de dwaasheid van God altijd nog wijzer is dan de 
verstandigste mens.  

Nu onze wereld God de rug heeft toegekeerd, zullen wij des te meer ons op Hem moeten richten. Nu 
de mensen hun eigen zaken hebben die ze belangrijk vinden, moeten wij luisteren naar Gods Woord 
om te zien of die dingen wel zo belangrijk zijn. Of het wel klopt. En als we niet dagelijks in onze Bijbel 
lezen, zullen we niet bestand zijn tegen de verzoekingen om zonder God te denken en te leven. God 
heeft redding gebracht door Jezus Christus, onze Heer. Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, en door 
zijn Heilige Geest mogen we Hem kennen. Want God heeft erin voorzien. En Hij zal blijven voorzien. 
We worden geroepen Abraham onze vader te noemen, om de weg te gaan van het geloof. Als je God 
op zijn Woord gelooft en je denken en je doen daarop afstemt kun je verder. Misschien verlies je wel 
je leven, maar je zult het behouden. Anders raak je het kwijt. De oude vader Abraham wijst ons de 
weg. Amen. 
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Preek 9: Toepassing van vroeger op nu 

Romeinen 1: 28 – De toorn van God 

De laatste twee preken in dit bundeltje zijn het heftigst en roepen waarschijnlijk ook de meeste 
tegenspraak op. In de eerste zoek ik overeenkomsten tussen Rome toen en Nederland nu; in de 
volgende zal ik het beest uit de aarde, waarover Openbaring schrijft, proberen te lokaliseren. Die preek 
is van tamelijk recente datum, deze preek is al tien jaar oud. En ook een klein beetje plagiaat, in zoverre 
dat ik het idee vond bij de Amerikaanse voorganger John MacArthur. Van hem heb ik een tijdje veel 
gelezen, tot ik er ineens genoeg van had. Inmiddels is hij wel door de mand gevallen als Trump-
supporter. Dat viel me enorm van hem tegen. Maar goed, hij heeft ook heel goede dingen geschreven. 

Ik realiseer me heel goed hoe gevaarlijk het is om bijbelgedeelten over te zetten naar onze eigen tijd. 
Maar ik realiseer me ook dat het nog gevaarlijker is dat nooit te doen. De Bijbel is het levende Woord 
van God, vandaag nog actueel. Het vraagt alleen wijsheid, bescheidenheid en voorzichtigheid om het 
toe te passen. En gebed.  

Hopelijk zetten zulke preken aan tot nadenken.  

 

 

Lezen: Romeinen 1:18-32 

 

Gemeente van onze Here Jezus Christus, 

Vanochtend wil ik eens met u nadenken over een heel bijzonder deel van de Bijbel. We lezen graag 
bemoedigende en opbouwende bijbelgedeelten. God houdt van alle mensen, Hij heeft zijn Zoon tot 
een offer voor onze zonden gegeven en nu mag in de kracht van zijn Heilige Geest het blijde nieuws 
verkondigd worden dat ieder, die in Jezus Christus gelooft, gered wordt. Alzo lief heeft God de wereld 
gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft... God is liefde en bewijst die liefde. Zijn handelen 
is gericht op het welzijn van de mensen. Goed, we weten natuurlijk ook dat er een oordeel komt over 
hen die het niet willen aanvaarden, maar dat zal zijn na de terugkomst van de Here Jezus. Dat is 
allemaal waar, maar er is nog veel meer over onze God te zeggen, en ook meer over zijn oordeel. Want 
dat oordeel komt niet alleen op de laatste dag. Er zijn ook oordelen, gerichten, van God in de 
geschiedenis, denkt u bijvoorbeeld maar aan de zondvloed. Door de zondvloed maakte God een einde 
aan het leven van alle goddelozen en dus ook een einde aan de tijd waarin bekering mogelijk was.  

Maar dat was niet alleen bij de zondvloed. Het gebeurde vaker, en ook wel op een andere manier. De 
profeet Jesaja bijvoorbeeld kreeg te horen, toen hij tot profeet geroepen werd: Ga, zeg tot dit volk: 
‘Hoort aldoor, maar verstaat niet, en ziet aldoor, maar merkt niet op.’ Maak het hart van dit volk vet, 
maak zijn oren doof en doe zijn ogen dichtkleven, opdat het met zijn ogen niet zie en met zijn oren niet 
hore, en opdat zijn hart niet versta, zodat het zich niet bekere en genezen worde. (Jesaja 6) De HERE 
was het ronduit gezegd zo verschrikkelijk zat dat Hij het onheil over zijn volk vastbesloten had. Iedere 
mogelijkheid tot bekering nam Hij weg. Hij verhardde hun hart, zodat zij zich niet meer konden 
bekeren. De ballingschap naar Babel was niet meer te verhinderen. Het oordeel stond vast. 

God is een lévende God, die hart heeft; die niet met zich laat sollen. Hij heeft enorm veel geduld, 
eeuwen en eeuwenlang, maar als het op is, laat Hij merken dat met Hem niet te spotten valt. Je kunt 
zijn liefde niet eindeloos negeren. Het is heel schokkend om te zien dat God dus kan zeggen: En nou is 
het genoeg, nou is het letterlijk afgelopen!  
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Ook dat was niet eenmalig. De Here Jezus heeft deze woorden van Jesaja aangehaald in zijn tijd en Hij 
ging in gelijkenissen spreken, zodat mensen Hem niet meer konden begrijpen. God kan dus op een 
gegeven moment de deur sluiten. Daarover gaat het ook vanmorgen. Paulus spreekt over de Grieks-
Romeinse cultuur van zijn tijd, het Hellenisme en tekent daarvan het verval. Wat ik wil doen is samen 
met u rustig kijken naar wat Paulus vertelt en daarna proberen we dat plaatje over onze eigen wereld 
te projecteren. Want als we daarin veel overeenkomsten zien, zou het kunnen zijn dat het nu net zo is 
als toen, dat Paulus’ woorden ook op ons van toepassing zijn. 

Paulus heeft het over de toorn van God die zich vanuit de hemel openbaart over al het kwaad en 
onrecht. Gods boosheid, zijn woedende reactie op de zonde laat zich zien. De eerlijke, rechtvaardige, 
liefdevolle God verdraagt die goddeloosheid en ongerechtigheid niet. Nu denken wij bij die toorn van 
God vaak aan spectaculaire dingen. Donder en bliksem, grote oorlogen, misschien wel aardbevingen 
en overstromingen. Maar daar blijkt hier niets van. Gods reactie op het kwaad, zeg maar de zonde 
tegen de eerste tafel van de wet, en de ongerechtigheid, tegen de tweede tafel, komt uit in wat anders. 
God heeft hen uitgeleverd - zegt Paulus. Uitleveren, dat doe je met een misdadiger die in het land waar 
hij een misdaad heeft gepleegd voor de rechter moet komen. Je kunt ook vertalen: overdragen. God 
draagt mensen over, zoals een crimineel overgedragen wordt aan de bewakers in een gevangenis. 
Driemaal is er sprake van dat uitleveren, en iedere keer wordt het erger. Onze tekst is de climax. 

Eerst in vers 24. God heeft hen uitgeleverd aan zedeloosheid. 

Dan vers 26. God heeft hen uitgeleverd aan onterende verlangens. 

Ten slotte vers 28. God heeft hen overgeleverd aan hun eigen onbetrouwbaarheid.  

Dat laatste is wat vreemd vertaald in de NBV; ook hier staat ‘uitgeleverd’. Ze worden, zo staat er 
‘uitgeleverd aan een verwerpelijk denken’. Waarom deed God dat met die Grieks-Romeinse 
samenleving? Het is Gods antwoord op de manier waarop die samenleving met God omging. Dat was 
verschrikkelijk, ze hadden God onteerd. Ze hadden God aan de kant geduwd, Hij was volledig uit beeld 
verdwenen. 

Ja, ze hadden een menigte goden en allerhande schepselen zoals de keizer, die ze vereerden. Wisten 
ze dan niet dat er maar één God is? Jawel. Hun filosofen waren niet dom. Die wisten wel dat al die 
honderden goden en godinnen flauwekul waren. Er waren verstandige schrijvers, die de spot dreven 
met het overspel en de nukken van Jupiter en de zijnen. Alleen, ze deden er niets mee. Die ene godheid 
zochten ze niet. Ze hebben Hem niet verheerlijkt, ze hebben Hem niet gedankt. Toen ging het mis. 
Toen is , zoals Paulus zo raak zegt, hun onverstandig hart verduisterd. Ze vonden zichzelf heel knap, 
maar als het over God ging, zijn hun overpeinzingen volkomen zinloos geworden en het is toch in heel 
het rijk beeldendienst geworden, afgoderij. 

Maar zo laat God niet met zich omspringen. Dat accepteert Hij niet. En zijn reactie liegt er niet om. Het 
is alsof Hij zegt: als jullie Mij niet wíllen kennen, dan zal Ik het je moeilijker maken, en dan nog 
moeilijker, en tenslotte zelf haast onmogelijk. Voor straf. Eerst levert Hij hen uit aan zedeloosheid, 
waarmee ze hun lichaam onteren. Goddelijke ironie! Zij hebben God onteerd, nu zullen ze ook zichzelf 
gaan onteren. Ze wilden de leugen liever dan de waarheid, het schepsel liever dan de Schepper. Dan 
gaat het mis in hun leven. Zonde tegen de eerste tafel van de wet, de goddeloosheid, heeft altijd tot 
gevolg zonde tegen de tweede tafel, de ongerechtigheid. En de seksualiteit is de eerste indicatie, het 
verklikkerlampje. Prostitutie, overspel, wisselende contacten. Het lijkt mensen geweldig om veel seks 
te hebben op allerlei manieren en met verschillende partners. Ze zijn volkomen blind geworden voor 
Gods bedoeling met hun lijf en leven. Zo onteert de mens het lichaam. God heeft ieder een lichaam 
gegeven voor liefde, waarbinnen de seksualiteit alleen maar kan functioneren. De mens wil God niet 
erkennen en geen beelddrager van God zijn. Dan gaat hij zich gedragen als een konijn. 
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En de volgende stap ligt dan meteen voor de hand. Dan gaat God hen uitleveren aan onterende 
verlangens, schandelijke lusten. Van het voorgaande kun je nog zeggen dat het wel niet klopt met de 
wet van God, maar nog wel te begrijpen valt in het licht van de natuur; de mens geeft immers toe aan 
de seks-drive die God in ons heeft gelegd. Maar de mensheid houdt nooit op. Wanneer hij zich 
bezighoudt met het kwade, gaat het van kwaad tot erger. In de dagen van Paulus waren de Romeinse 
rijken al zo verwend, zo decadent, dat het ze niet gek genoeg kon. Vrouwen gingen experimenteren 
met lesbische seks en mannen raakten opgewonden van het doorbreken van de grens van de 
homoseksualiteit. Deze tekst wordt vaak gebruikt tegen homofiele mensen. Daar moeten we even 
voorzichtig mee zijn, want dat is niet de strekking van de tekst. Andere bijbelgedeelten kunnen ons 
meer leren over Gods wil hierin. Hier in Romeinen 1 gaat het niet over homofielen, maar over een 
samenleving waarbinnen homoseksueel gedrag als goede en leuke variant wordt gezien. Er zijn 
uitleggers die zeggen dat het hier over homo’s en lesbo’s gaat die uit de kast kwamen onder applaus; 
andere uitleggers zeggen dat het hier om hetero’s gaat die zo verziekt zijn dat ze tegennatuurlijk gedrag 
gaan vertonen. Maar Paulus beschrijft hier het verval van een samenleving en dan moet je niet 
inzoomen op individuen. Ieders eigen situatie is niet in geding, wel dat een decadente goddeloze 
samenleving een enorme toename laat zien in goddeloosheid, ook in openlijk homoseksueel gedrag. 
Als mensen seks zien als consumptiemiddel waarin alles moet kunnen, ook tegennatuurlijke seks, dan 
ben je het spoor totaal bijster, je bent inderdaad overgegeven aan je eigen schandelijke lusten. Wat 
een onterende vertoning, onbeschaamd etaleren ze hun schande, totaal verblind. Het is nog erger dan 
bij de konijnen; het is lager dan de beesten. 

En dan is de derde en laatste stap dat God hen overlevert aan een verwerpelijk denken.  Ik zei al dat 
het zo vertaald moet worden als bij de NBG; de NBV is hier niet consequent. Overgeleverd aan een 
verwerpelijk denken. Dat is de diepste straf wanneer je God niet wilt erkennen. Toen heeft God hun 
denkvermogen, hun vermogen om goed en kwaad scherp te onderscheiden, aangetast. Ze zijn ten 
prooi gevallen aan een zieke mentaliteit, zou je kunnen zeggen. Je kreeg een samenleving waarin ieder 
voor zichzelf leefde en koste wat kost zichzelf wilde handhaven. De moderne mens uit die tijd was een 
vat vol met allerlei onrechtvaardigheid en boosaardigheid - een innerlijke instelling die erop uit is een 
ander verdriet aan te doen. Ook werd hij geregeerd door hebzucht en slechtheid. Als je in het hart van 
die door God losgelaten mens kijkt, zegt Paulus, dan zie je afgunst, jaloezie. Ze kunnen het niet hebben 
wanneer een ander iets beter heeft dan zij. Ook moord zit in hun binnenste, het leven van een ander 
telt niet. Twistziek, altijd agressief reagerend. Doortrapt en kwaadaardig. Het zijn bar egoïstische 
karakters geworden, onaangename mensen. Ze roddelen en spreken kwaad – Wat is het leven 
onleefbaar in de buurt van mensen die graag roddelen en er niet tegenop zien zelfs kwaad te spreken, 
ook als dat niet terecht is. Als je maar interessante dingen kunt vertellen, dan hoor je erbij en kun je 
anderen naar beneden halen.  Ze haten  God dat wil zeggen: ze trekken zich niets van de ware God en 
van zijn goedheid aan. Uit heel hun leven spreekt dat. Ze zijn hoogmoedig, trots en verwaand. Lui die 
altijd over zichzelf praten en dik doen over hun eigen persoon en prestaties. Ze zijn zeer tevreden met 
zichzelf en kijken neer op anderen die ze minder achten. Mensen, vindingrijk in het kwaad, tonen geen 
ontzag voor hun ouders, zijn kortzichtig en trouweloos Ze hebben geen gezond 
onderscheidingsvermogen en lopen overal met dikke praatjes in. Zonder liefde en onbarmhartig. Het 
zijn genadeloze lui, ze maken je af als ze de kans krijgen.  

De hele samenleving is totaal verziekt en men vindt het nog gewoon ook. De mensen in die 
Hellenistische cultuur vonden al die dingen helemaal niet vreemd. Zo is het leven, eten of gegeten 
worden en als jij niet voor jezelf opkomt, wie doet het dan? Een samenleving die God de rug heeft 
toegekeerd raakt alles kwijt wat met liefde te maken heeft. Het was bar en boos met het Romeinse 
Rijk. God had hen overgegeven, ze dachten dat ze vrij, rijk en verstandig waren, maar ze waren zo blind 
dat ze niet doorhadden dat ze slaaf waren, verkocht onder de zonde, arme, eenzame en domme 
mensen die niet alleen het leven van anderen, maar ook van zichzelf onleefbaar maakten. Ze dachten 
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nog dat het zo hoorde ook! Zo leverde God die samenleving uit. Er zouden nog veel meer slechte 
dingen te vertellen zijn, Paulus is nog lang niet compleet. Maar zo is het al wel genoeg om te zien hoe 
erg het is, wat er met die mensen gebeurde. 

Toch doet God dus zulke dingen, al zou je het niet verwachten. Een samenleving kan onder de toorn 
van God terechtkomen zonder dat er sprake is van oorlogen of grote natuurrampen. Het oordeel kan 
zich ook in de harten van de mensen voltrekken, en het lijkt me dat dat zelfs nog erger is dan een grote 
overstroming of een hongersnood. Als zelfs je denken en je mentaliteit is aangetast, dan word je 
inderdaad ontmenselijkt. 

Maar ja, het zou dus ook met onze samenleving kunnen gebeuren. Ja sterker nog, het zou met onze 
samenleving op dit moment kunnen gebeuren. Het kan zijn dat wij als Nederlandse samenleving of 
misschien wel breder als westerse samenleving, door God worden overgedragen aan dezelfde dingen 
als waar Paulus over schrijft. Wij leven immers ook in een samenleving die God gekend heeft, maar die 
op dit moment bepaald niet christelijk meer is. De majesteit van God is vervangen door het schepsel. 
Iemand heeft eens gezegd: de moderne mens ziet zijn eigen god elke dag - als hij namelijk in de spiegel 
kijkt. Hij heeft zichzelf, schepsel, op de troon van de Schepper gezet. Hij is de baas. God willen we niet 
erkennen, we negeren Hem of we gaan doelbewust tegen Hem in.  

Ja maar, merken we er dan wat van, dat God ons zou hebben overgegeven aan een verwerpelijk 
denken? Een tijd geleden stond in het ND een indrukwekkend interview met een Koreaanse dominee; 
de man had in Nederland gestudeerd, was al weer heel wat jaartjes in Korea dominee, en kwam nu 
even terug. Hij wist niet wat hij zag! Wat is er in Nederland gebeurd? Hoe komt het dat christenen zo 
gemakkelijk overal in meelopen en allerlei dingen accepteren? Voor deze man was het wel duidelijk 
dat er een verwerpelijk denken heerste in ons land, een verziekte mentaliteit. En hij constateerde dat 
veel christenen daar allang aan gewend waren. Heeft hij gelijk? Want omdat wij deel uitmaken van 
deze samenleving, kunnen we ongemerkt inderdaad mee afzakken. Zou dat de reden zijn van een 
aantal problemen in de kerken? De teruggang in het geloof en het leven uit geloof, een vermindering 
aan liefde en ijver voor God? 

Als het gaat over seksuele onreinheid en tegennatuurlijke seks, ja inderdaad, dat kun je te kust en te 
keur zien. Je hoeft er niet voor naar een seksshop. Een televisie is genoeg. Als het gaat om de 
mentaliteit van de moderne mens in onze dagen, is dan niet veel van wat Paulus zegt op hem of haar 
van toepassing? De gigantische normloosheid - niet alleen op tv. Koopt u eens een blad voor jongeren, 
of lees het blad eens waar uw eigen tiener mee thuiskomt. Welke foto’s staan erin, welke vragen 
worden er in de vragenrubriek behandeld? Voor jongeren van 12, 13 jaar? Wat wordt er niet een 
schaamteloos misbruik gemaakt van erotiek; je hoeft niet naar de pornoafdeling van een videotheek. 
In de reclamewereld weten ze precies hoe ze je erotische zones moeten prikkelen, en als je één uur 
MTV gekeken hebt, of The Box, dan heb je een onvoorstelbaar grote hoeveelheid schaars geklede 
jongens en meisjes zien huppelen, inclusief obscene gebaren.  

Maar het gekke is: veel mensen schijnen dat normaal te vinden. Het is ziek, het gaat rechtstreeks in 
tegen Gods bedoeling, maar we vinden het blijkbaar normaal. Als iedereen het doet, zal het wel zo 
horen. Goed, de overheid laat af en toe nog wel wat horen. Kinderporno en incest mag niet. Maar als 
je op het internet gaat kijken kun je ongestraft vinden wat je zoekt en op de literatuurlijst van de 
middelbare scholen prijken boeken die zulke dingen bevatten en beschrijven tot in detail. En zinloos 
geweld vinden we niet goed. Maar wie honderden films vol zinloos en grof geweld laat vertonen en 
verhuren moet natuurlijk niet gek opkijken dat wat je zaait ook opkomt. Ook deze films zijn product 
van en bewijs voor een verwerpelijk denken. Net als in de tijd van Paulus kunnen de mensen voor 
zichzelf van alles en nog wat goedpraten en ze merken niet meer hoever ze afgeweken zijn van wat 
goed is. 
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Onze samenleving heeft óók, net als toen, de Schepper afgeschaft. In de wetenschap heerst de leugen 
van de evolutietheorie. Al het leven op aarde is vanzelf ontstaan en de mens is het voorlopig 
hoogtepunt van de evolutie. Maar die mens is dus een zoogdier, zij het een bijzondere. Wanneer je 
dat echt gelooft, waarom zou je dan ook niet als een beest gaan gedragen. Weten we niet beter? Ja, 
natuurlijk wel. Het zou voor de natuur beter zijn als er geen mensen waren. Als wij het hoogtepunt van 
de evolutie zijn dan ben ik bang het met ons allemaal ophoudt. Zo geweldig vooruit gaan we niet. En 
dan het toeval. Je moet wel een groot geloof hebben om in zoveel toevalligheden te geloven. Het zijn 
echt niet alleen de christelijke wetenschapsmensen die hun vraagtekens zetten. Ook atheïstische 
geleerden doen dat. Maar het alternatief is natuurlijk niet zo leuk. Want als het wel zo is dat God ons 
gemaakt heeft, zijn we van Hem en moeten we ons op Hem richten. En dat willen we niet. 

Al die dingen die Paulus schrijft, zijn toepasbaar op onze cultuur. Wij hebben net zo goed als de 
Romeinen te maken met zinloos geweld, brutaal egoïsme, haat, roddel en leugens. Daar waar de 
Romeinen hun kinderen te vondeling legden, hebben wij het nog doortrapter: wij hebben 
abortusklinieken waar het ongeboren leven helemaal geen kans meer heeft. Er zit moord in ons hart, 
een mensenleven telt voor ons niet. 

Ik zou hier nog wel een tijd over door kunnen gaan, maar het belangrijkste voor ons vanmorgen is de 
vraag: in hoeverre laten ook wij ons denken verzieken? Vinden we het gewoon wat er gebeurt in onze 
samenleving? Of schrikken we nog, en denken we wat zal de HERE hiervan vinden? Het waren drie 
dingen, weet u nog, die de toorn van God hebben veroorzaakt. De waarheid van het kennen van God 
werd vervangen door de leugen. In plaats van de Schepper kwam het schepsel in het middelpunt te 
staan. Men vond het niet nodig om God te erkennen.  

Hoe is dat in uw leven, in jouw leven, en in mijn leven? 

Zoeken we de waarheid van onze hemelse Vader? Of vullen we de tank van ons hart met de leugens 
van deze tijd? Is God belangrijk voor je, meer dan al het andere? Of negeer je Hem ook zoveel mogelijk 
omdat je zelf als God wilt zijn? Wanneer we bij onszelf ook dat verwerpelijk denken aantreffen, en 
niemand van ons is er geheel vrij van, is er bevrijding mogelijk. Bevrijding door God. Daarvoor heeft 
God namelijk zijn Evangelie gegeven. De twee verzen vóór de schriftlezing zijn de bekende woorden 
van Paulus over het Evangelie. Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht 
voor allen die geloven … In het Evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als 
rechtvaardige aanneemt… 

Het is alsof Paulus daarna de tegenwerping hoort. Is het echt zo erg? Is het echt nodig, dat Evangelie? 
Ja, zegt Paulus, en daarna komen de woorden over Gods toorn. Paulus maakt duidelijk hoe 
noodzakelijk dat Evangelie is waar hij zich niet voor schaamt. Het is dat Evangelie dat mensen verlost 
van de toorn, dat ze in de vrijheid stelt, vernieuwt, ja zo vernieuwt dat ze op een heel nieuwe manier 
weer gaan denken, goed en zuiver. In een losgeslagen samenleving, de Romeinse maar ook de 
Nederlandse, laat God reddende woorden horen. Mensen die de dood schuldig zijn mogen leven van 
genade alleen. Wanneer ze geloven, wanneer ze God weer erkennen en Gods Zoon Jezus Christus 
willen volgen. Wil je bevrijd worden van een verziekte mentaliteit, wil je zinvol leven, dan mag je door 
de liefde van God uit genade dat leven ontvangen. God kan onze samenleving overgeven en het zou 
me niet verbazen wanneer Hij dat al heeft gedaan. Laten wij een zuiver oog en een zuiver hart houden, 
en het kwade kwaad blijven noemen en het goede goed. Zodat wij doen wat wél betaamt, het goede, 
welgevallige en volkomene, en God in ons leven verheerlijkt wordt. Amen. 
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Preek 10: Openbaring vandaag 

Openbaring 13:11 – Het beest uit de aarde 

In deze preek vind ik veel terug van wat ik verspreid in andere preken ook al heb gezegd. In zekere zin 
is dit wel een hoogtepunt. Dat neemt niet weg dat er ook terechte kritiek op de preek kwam. Daardoor 
heb ik de preek herschreven en de aanstootgevende punten weggelaten. Het zou jammer zijn wanneer 
de boodschap door ongelukkig geformuleerde voorbeelden niet meer zou worden beluisterd. 

Evengoed is dit, zoals ik uit onverwachte hoek te horen kreeg, ‘een geweldige preek’. Ik hoop dat hij 
ieder die hem hoort of leest tot zelfreflectie zal brengen.  

 

 

Lezen: Openbaring 1:1-3, 13:11-18 

 

  Gemeente van onze Here Jezus Christus, 

Op 10 oktober vorig jaar hield een collega van mij uit de PKN een preek die nogal wat ophef 
veroorzaakte. Het ging over het gedeelte dat wij zojuist hebben gelezen. Het beest uit de aarde; 
volgens hem was dat aan te wijzen. Hij noemde daarbij de gedachte van de Great Reset. Er is een groep 
invloedrijke mensen die de wereld wil resetten. De verwachting is dat door het coronavirus de hele 
wereld plat zal gaan. Economische en andere rampen zullen het gevolg zijn en dat is een goed moment 
om eens opnieuw te beginnen. Net zoals je een computer die vastgelopen is moet resetten, zodat alles 
weer als aan het begin wordt. Als er één wereldleiding is dan kan die zorgen voor een eerlijke verdeling 
van de welvaart, voor vrede, voor aanpak van het klimaatprobleem, het vluchtelingenprobleem en de 
milieuvervuiling enzovoort. Dan wordt de wereld weer goed. Helaas zaten in die preek nogal wat 
slordigheden en ook een aantal onverstandige opmerkingen over de ernst van corona, zodat al heel 
gauw de kritiek losbarstte. En ook waardering door mensen van complottheorieën. Het leidde ertoe 
dat de preek honderdduizenden keren is bekeken op YouTube. En dat de collega de preek terugnam 
en excuses maakte, want hij wilde  niet bij de complotdenkers horen.  

Ik moet eerlijk zeggen dat ik onder de indruk was toen ik de preek hoorde. Wat we in Openbaring lezen 
wordt toegepast in onze eigen tijd. Alleen, toen ik me ging verdiepen in die Great Reset en het World 
Economic Forum dat erachter zit, werd ik iets minder enthousiast. Weliswaar is het een machtige club, 
maar ik denk toch niet dat Poetin en andere dictators hun macht gaan overdragen aan een stel nerds 
die de grote problemen van de wereld wel eens zullen oplossen. Gelukkig maar, want we hebben uit 
het communisme toch genoeg geleerd. Dat wordt een werelddictatuur waar alle mensen slaven zijn 
van de leiders. Als christenen weten we dat mensen geneigd zijn tot alle kwaad en dat mensen altijd 
misbruik maken van macht.  

En toch denk ik dat mijn collega in zijn toepassing een punt had. Weliswaar is er veel minder reden tot 
paniek, maar is het niet zo dat zo’n beweging de trekken van dat tweede beest uit Openbaring heeft? 
Als je hun boodschap hoort of leest is het fantastisch. Wie wil nou niet dat de wereld vol van vrede en 
recht wordt? Wie verlangt er niet naar dat de problemen van klimaat en ongelijkheid tussen mensen 
worden opgelost? Dat is toch ook wat God ons heeft beloofd? De gedachte zou zo van Jezus kunnen 
komen! Maar wanneer je let op wat er gezegd wordt, is het taal van de duivel. Hij belooft dat het beter 
wordt, maar wie z’n verstand gebruikt weet dat het te mooi is om waar te zijn en dat het leiden zal tot 
veel meer ellende dan we nu al op de wereld hebben. Dus inderdaad: het lijkt op het lam, op Jezus, 
maar de duivel, de draak zit erachter. 
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Wat moet je vandaag met het boek Openbaring? Er zijn tienduizend verschillende meningen over. Je 
kunt kilometers aan boeken en brochures vinden die je vertellen wat het boek Openbaring vandaag 
wil zeggen. Maar ze zijn zo’n beetje allemaal verschillend. En de boekjes vroeger, sommige in 
miljoenenoplage zoals De planeet die aarde heette van Hal Lindsey, zijn allemaal door de mand 
gevallen. Ze blijken achteraf niet te kloppen. Eigenlijk moet je dus zeggen: als er zoveel verschillende 
meningen zijn bij mensen die toch echt Gods Woord 100% serieus nemen, dan is het dus op zijn minst 
niet duidelijk wat we ermee moeten. En ik ga daar in mijn eentje niet uitkomen. En als ik denk dat ik 
het weet ben ik nog één van de tienduizend en dan is de kans klein dat ik gelijk heb. Wie het leuk vindt 
mag een theorie bedenken en verkondigen, maar ik geloof het niet. 

Toch gaat dat niet zomaar. Aan het begin van het boek Openbaring lazen we dat God via Jezus en 
Johannes dit boek aan de gemeente gaf om te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Bovendien 
worden die mensen zalig gesproken die ernaar luisteren en zich eraan houden. Niet dus de mensen 
die ernaar luisteren en dan kunnen vertellen hoe de toekomst eruit zien, maar mensen die zich houden 
aan wat gezegd wordt. Dus je moet er wel iets mee. Maar wat? 

Misschien moeten we de uitleg van Openbaring ook resetten. Ik bedoel: laten we eens teruggaan naar 
de beginvragen. Wat is de bedoeling van het boek Openbaring? Op die vraag zijn gelukkig geen 
tienduizend antwoorden. Daarover zijn we het wel eens. Het boek is ons gegeven als troost en houvast. 
De gelovigen moeten weten dat het Lam regeert, dat Jezus alle macht heeft en dat wat er op de wereld 
gebeurt, onder zijn leiding gebeurt. Ook de rampen, ook de vervolgingen, alle problemen. Het moet 
gebeuren, zegt Openbaring 1. Het kan blijkbaar niet anders. Maar uiteindelijk zal Jezus komen en dan 
breekt de heilstijd aan. Niet het World Economic Forum, maar Jezus zal die brengen. En Jezus is zonder 
zonde, zijn rijk is wel echt vol vrede en recht.  

Dat is de boodschap van Openbaring. Daarover is niet echt discussie. En het mooie is ook dat het begin 
en het einde van het boek helemaal niet zo moeilijk zijn. Over details van de uitleg kun je verschillen, 
maar niet over de boodschap. Na de brieven aan de zeven gemeenten mag Johannes zien dat het Lam, 
dat geslacht is, op de troon regeert en dat Hij het plan van God gaat uitvoeren. Dat staat in hoofdstuk 
4 en 5. En aan het einde, vanaf hoofdstuk 21, gaat het over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar 
is ook geen discussie over. Iedereen kan die hoofdstukken lezen en begrijpen.  

Alleen het middelste gedeelte van Openbaring is moeilijk. Het zit vol symboliek en je kunt het niet 
zomaar toepassen. Want het boek is niet bedoeld als een geschiedenis van de toekomst, een 
spoorboekje van Gods plan waarin je iedere halte van tevoren kunt weten. De opbouw van het boek 
is ook geen rechte lijn, maar iedere keer begint het weer opnieuw: zeven zegels, zeven bazuinen, zeven 
schalen.  

Ook zijn er uitleggers die het boek toepassen op de ondergang van Jeruzalem. Het is niet geschreven 
rond het jaar 100, maar veel eerder. Ik weet dat niet, maar als het zo is maakt het niet uit. Want de 
ondergang van Jeruzalem en de ondergang van de wereld liggen op één lijn. In de toespraak van de 
Here Jezus over de ondergang van Jeruzalem (Matteüs 24) zie je dat Hij het ook heeft over de laatste 
dagen en de ondergang van de wereld. De wereld die God niet wil, ondergaat hetzelfde lot als de stad 
Jeruzalem die Jezus niet wilde. Zo kun je het boek Openbaring ook wel degelijk toepassen op de 
eindtijd, die trouwens begonnen is met Pinksteren. En ook de wezens die genoemd worden, zoals hier 
de beesten, kunnen meerdere keren verschijnen. Misschien loopt het uit op één heel bijzonder 
exemplaar, maar er kunnen er meer optreden. Vergelijk dat maar met de antichrist. Johannes wijst er 
in zijn brief op dat er vele antichristen zijn. Het kunnen er meer zijn. 

Op welke manier kan het boek Openbaring ons vandaag helpen? Als troost, zeker. Maar dat is wel erg 
mager, hoewel: dat is ook natuurlijk best belangrijk. Een volgend stapje kan zijn, en verder ga ik 
vanochtend niet, dat we niet meteen proberen alles in een groot verband te zetten en te zeggen: kijk, 
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daar heb je de antichrist of daar heb je dat beest – maar dat we letten op de manier waarop dingen 
worden aangegeven. Dat is ook wat die collega deed.  

In onze tekst lezen we hoe het beest eruit zag, en we begrijpen dat het symbolisch is: Het had twee 
hoorns, net als een lam, en het sprak als een draak. Omdat zowel het lam als de draak al eerder in 
Openbaring zijn voorgesteld, Jezus en de duivel, mag je ook vertalen: het had twee horens als het Lam, 
en het sprak als de draak. Je kunt niet meer aan lam of draak denken zonder het voorgaande. 

Zo’n typering is kostbaar. Die geeft inzicht. Je kunt om je heen kijken en dingen analyseren. Er zijn dus 
mensen of bewegingen die heel goed lijken, maar juich niet te snel. Controleer de boodschap eerst. Zo 
is er veel in het boek Openbaring dat je niet meteen kunt vastpinnen op wat er in de wereld gebeurt, 
maar wat je wel helpt om goed over dingen na te denken. Het maakt je wijs. Met zo’n typering kijk je 
door mooie praatjes heen van valse profeten. Inderdaad is het WEF zo’n soort beest. Maar ik vroeg me 
af of mijn gewaardeerde collega niet kippig is geweest. Hij lijkt op één van mijn kinderen toen we eens 
in de dierentuin waren. Hij was gefascineerd door een opvallende vlieg. Maar hij zag niet dat die vlieg 
op de flank van een olifant zat. De olifant miste hij volledig. Is het WEF niet een vlieg op een olifant? Is 
er niet een groter beest, iets dat voldoet aan de beschrijving? Iets dat wel actueel en gevaarlijk is? 

Ik denk van wel. Nu wordt het concreet. Ik vraag me af: is niet het humanisme van onze tijd zo’n beest 
dat lijkt op Jezus maar spreekt als de duivel? Dat moet ik uitleggen, dat begrijp ik. Wat ik denk is dit: 
wij leven in een samenleving die best heel goed is. Het gaat me er niet om dat ook dingen vreselijk fout 
kunnen gaan, denk aan de toeslagenaffaire. Er gaan altijd dingen fout, dat komt omdat we mensen 
zijn. Het is geen excuus, het is heel slecht, maar het is helaas wel de realiteit. Ook als alle mensen in 
Nederland christen zouden zijn, zouden er dingen af en toe enorm fout gaan. Je moet reëel blijven. Wij 
leven in een prachtig land. We hebben een overheid die probeert rechtvaardige wetten te geven en 
die de wetten ook zelf naleeft. Er is ook enorm veel aandacht voor mensen die zwak zijn en hulp nodig 
hebben. Er is een ziektekostenverzekering voor iedereen, er zijn vele instanties die hulp geven als je 
wilt, we leven in vrijheid en vrede en zelfs in tijd van corona lijden we geen honger en stort niet alles 
om ons heen in. Voor mensen met beperkingen, lichamelijk of verstandelijk, is veel aandacht en zorg. 
Er zijn veel landen waar dat anders is. Wie een beetje weet heeft van wat in de tweede en derde wereld 
gebeurt, kan alleen maar diep dankbaar zijn dat we in een land als Nederland mogen wonen. Ook als 
christenen hebben we het hier goed. Er is vrijheid van godsdienst. We zouden zelfs, als we het zouden 
willen, gewoon de kerken op zondag in coronatijd vol kunnen laten zitten met mensen, want de 
overheid mag ons niet voorschrijven dat we dicht moeten. Wat een vrijheid! Daar maken we geen 
gebruik van in dit geval, omdat we willen voorkomen dat via de diensten mensen besmet zouden raken 
en ook willen we de buren niet jaloers maken, maar in principe is onze situatie ongekend. Ook hier 
geldt dat in veel andere landen christenen worden gediscrimineerd en vervolgd, maar wij niet. 

Een fantastisch land! Maar er is één ding niet zo goed. We hebben als samenleving God vaarwel 
gezegd. Hoewel Nederland vroeger een christelijk land was en de invloed van het christelijk geloof 
groot was en ook heeft bijgedragen aan het ontstaan van ons fijne land, zijn we nu zogenaamd neutraal 
in godsdienstig opzicht. Dat bestaat niet natuurlijk, we zijn nu praktisch atheïstisch geworden. Het 
humanisme bepaalt in ons deel van de wereld het denken.  

Maar dan nog, zou je zeggen. Dat humanisme is wel heel mooi. Het heeft aandacht voor de mens. 
Mensen in nood moeten worden geholpen, mensen die worden gediscrimineerd, moeten worden 
beschermd, mensen moeten zich zo goed mogelijk kunnen ontplooien en ieder mens is gelijk voor de 
wet en heeft recht op vrijheid en vrije meningsuiting. Het lijkt haast de hemel wel! Wie kan daar 
bezwaar tegen hebben? Is die geest van het humanisme niet net als de Geest van God? Hoe kan dat? 
Hebben we dan God niet nodig? Is God alleen nog interessant voor wie geloven als hobby heeft? 
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Geloven is prima, als je het maar thuis doet of in de kerk? Het heeft horens als het Lam. Het lijkt op 
Jezus. We beseffen dat liefde beter is dan haat en dat mensen er toe doen. Wat wil je nog meer?  

Het is in ieder geval de taal van de duivel wanneer niet meer over God gesproken wordt. Wanneer 
geen rekening wordt gehouden met de Schepper van hemel en aarde, dan is Hij dus niet meer degene 
die het voor het zeggen heeft. Hij zit voor ons besef niet meer op de troon. Wie zit daar wel? Nou, wij 
zelf! De mens. In het humanisme staat de mens centraal. Alles draait om de mens. Maar wat zei de 
slang ook al weer tegen Eva? Wanneer jij van die verboden vrucht eet, zul je als God zijn. Dan maak je 
zelf uit wat goed en kwaad is. Wie op de troon zit heeft het voor het zeggen. Die gaat ook zelf bepalen 
wat goed en slecht is. Het getal van het beest, 666, is ook het getal van een mens, zo staat er. Je kunt 
heel veel speculeren over 666 en wat je daarmee kunt berekenen. Maar ook als we niet precies weten 
hoe dat moet, we weten waarom het gaat. Het getal van een mens. Niet God. Er wordt een mens, of 
de mens, mee aangeduid. Maar als de mens in het middelpunt staat in plaats van God, dan ga je dingen 
anders beoordelen, anders zien. 

Liefde voor de naaste, oké, maar liefde voor God en gehoorzaamheid aan God? Dat is een achterhaalde 
gedachte. God is een overbodige hypothese.  

Neem een voorbeeld: de overheid. Volgens de Bijbel is de overheid ‘dienares van God’. Je moet de 
autoriteit van het gezag erkennen. Het is door God ingesteld. De overheid krijgt haar gezag van God, 
en wie zich tegen de overheid verzet, verzet zich tegen de orde, die God heeft bepaald. Natuurlijk kan 
een overheid zo slecht worden dat je in opstand komt, je moet God meer gehoorzamen dan de 
mensen. Maar een overheid moet je zien als in dienst van God. Voor het humanisme is dat belachelijk. 
Een overheid is een groep mensen die wij hebben gekozen en die verantwoording moeten afleggen 
aan het volk. Dat is toch democratie? 

Ander voorbeeld: Gods scheppingsinstelling. God heeft alle dieren gemaakt naar hun aard. Mensen 
zijn geen dieren, maar geschapen naar Gods beeld. Het humanisme heeft niets beter dan een 
evolutietheorie die zegt dat mensen tot de zoogdieren behoren. Een soort apen. Hoe zit het met het 
huwelijk? God heeft man en vrouw geschapen en door het huwelijk aan elkaar verbonden. Het 
huwelijk is een instelling van God. En het is onverbrekelijk, echtbreuk is zonde. Natuurlijk niet, zeggen 
mensen zonder God. Het huwelijk is een economische afspraak tussen twee mensen (of misschien ook 
wel meer dan twee, als je wilt) die ze ook kunnen opzeggen als ze niet meer willen. Je kunt ook rustig 
mensen van hetzelfde geslacht met elkaar laten trouwen. Seks is niet meer bestemd voor man en 
vrouw in het huwelijk. Je kunt zo vaak je wilt en met je wie je wilt naar bed gaan. We zijn zoogdieren, 
toch? Dat God man en vrouw gemaakt heeft is een oude mythe. Als mens bepalen we het zelf. Er zijn 
geen twee soorten mens, mannen en vrouwen, maar zoveel soorten als je maar wilt. Je kunt je eigen 
gender kiezen, en je kunt het ook altijd weer veranderen. Dus een man die zegt dat hij een vrouw is, 
beschouwen we als vrouw. Deze filosofie is bijzonder hard voor transgender personen, want zij ervaren 
aan den lijve dat het zo niet zit. 

De mooie ideeën van het humanisme gaan meer en meer gevolgen krijgen die we als christenen 
verafschuwen. Tenminste – ik hoop dat we ze verafschuwen. Want het denken van de mensen zonder 
God lijkt heel goed en normaal. En als je erin meegaat word je ook in je denken humanistisch. Dan is 
het belang van mensen het enige dat telt. En dan zal God dat toch zeker ook prima vinden. Je komt 
wel in de knoop met de Bijbel, maar die lezen we toch niet zoveel meer. En dan lezen we selectief 
alleen die gedeelten die ons troost bieden. Of we doen ons best een uitleg te vinden die klopt met het 
humanisme.  

De jongeren in de kerk weten vaak al niet beter. Mogelijk zitten er jonge mensen te kijken die denken: 
waar heeft die ouwe het over, wat is dat nou voor achterhaalde onzin? 
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Het grote verschil tussen kerk en wereld is dat de wereld het beest achterna loopt en dient. Dat blijkt 
wel uit dit hoofdstuk. Maar de gelovigen doen daar niet aan mee. Hoe indrukwekkend de wetenschap 
zonder God ook is en wat mensen allemaal wel niet kunnen, de kinderen van God laten zich niet 
verleiden. Want het verschil tussen gelovigen en ongelovigen is dat gelovigen zich op God richten. Wat 
is het doel van je leven? Het humanisme zegt: je moet jezelf ontplooien en tot je recht komen. Het 
christendom zegt: wij leven om God te eren; we aanbidden Hem en gehoorzamen Hem. Hij staat 
centraal, ons leven willen we van Hem ontvangen en zijn beloften zijn onze vastheid. Ons enige 
houvast, in leven en sterven, is dat wij van onze trouwe Zaligmaker Jezus Christus zijn. Niet van onszelf, 
van Hem! We volgen Hem, waar Hij ons ook leidt. 

Hoe weet een humanist wat goed is? Daar zijn een aantal criteria voor. Iets is goed bijvoorbeeld als het 
anderen niet beschadigt, de vrijheid van de één eindigt waar die van de ander begint. Iets is goed 
wanneer het niet gedwongen is. Er is niets tegen prostitutie, sekswerkers zijn prima als het maar 
vrijwillig gebeurt. Iets is goed als het eerlijk is en er niet gediscrimineerd wordt. Maar dan ontbreekt 
één belangrijk punt: iets is goed wanneer het overeenkomt met het Woord van God. Dan kijk je anders 
tegen veel dingen aan, zoals zo’n sekswerker.  

Ik denk dat we als gelovigen kritischer moeten zijn en onafhankelijk moeten leren denken. We moeten 
niet als een gedresseerd hondje met de meute meelopen; in Efeziërs wijst Paulus erop dat er een geest 
… werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. We moeten vernieuwd worden in ons denken. Laat 
u voortdurend vernieuwen in uw geest en uw denken. Gij geheel anders – gij hebt Christus leren 
kennen! Het boek Openbaring kan ons daar geweldig bij helpen. Niet als puzzelboek van de toekomst, 
maar als boodschap van God aan zijn kerk om trouw te blijven aan Jezus en je niet door de duivel en 
zijn dienaren te laten inpalmen. Zo is het boek altijd actueel; zo helpt het ons om bij Jezus te blijven. 
Want wat er ook gebeurt, het Lam op de troon overwint! Amen. 


