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HEILZAME PREDIKING 
Is het goed als er veel wordt 

nagepraat over de preek? Er kan 

namelijk op veel verschillende 

manieren over de preek worden 

gesproken. Soms gaat het gesprek 

meer over wie de preek geschreven 

heeft, dan over de preek zelf. De 

conclusie luidt dan bijvoorbeeld: 'dat 

was (g)een goeie dominee'. Een 

andere keer gaat het vooral om het 

jaartal: 'dit keer was het een preek 

uit 19..'. In zulke gesprekken praat 

het gemakkelijk. Maar het komt ook 

voor, dat een preek echt het hart 

geraakt heeft. Dat er iets op gang is 

gebracht. Dan praat het toch heel 

anders. Soms heeft het even tijd 

nodig voordat het onder woorden 

gebracht kan worden. Maar welke 

preken hebben die uitwerking? Wat 

zijn heilzame preken? Valt daar iets 

over te zeggen? 

 

Als het gesprek over de prediking in 

de kerken levendig is, is dat een 

goed teken. Dan is er betrokkenheid 

bij de levensader van de gemeente. 

Daarbij geeft het niet als daar zo nu 

en dan ook discussie over ontstaat. 

Ook dat hoort er – ik zou haast 

zeggen: noodzakelijk – bij. Zolang 

het maar over de inhoud gaat. Een 

patroon dat in zulke discussies vaker 

terugkeert, is dat er door sommigen 

sterk gewezen wordt op de waarde 

van de 'oude vrijgemaakte' preken, 

terwijl anderen juist onder de indruk 

zijn van preken uit de 

reformatorische wereld. Om zulke 

discussies zinvol te voeren, is het 

belangrijk om dat op een 

inhoudelijke manier te doen. Dat wil 

zeggen, dat we iedere preek 

beoordelen vanuit het criterium of 

het bediening van het Woord van de 

Here is. En daarvoor moeten we 

steeds weer terug naar het Woord 

zelf. Wie Gods Woord kent, kent de 

stem van de goede Herder. Die 

herkent die stem uit duizenden. Die 

wordt ook behoed voor twee 

Foto Reinie Venema 
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valkuilen: het ten koste van alles 

verdedigen van de oude preken en 

de uitlevering aan de 

reformatorische wereld. 

 

HEILSHISTORISCH - 
BEVINDELIJK 
Laten we eens op die manier naar 

die discussie kijken, zonder te doen 

alsof wij voor het eerst ons met deze 

vragen bezighouden. Nu kunnen we 

een preek vanuit verschillende 

invalshoeken bekijken. Eén daarvan 

is de vraag of vooral het werk van 

God verkondigd wordt of dat het 

leven van de gelovigen meer 

aandacht krijgt. In de 

Gereformeerde Kerken 

(vrijgemaakt) lag de nadruk op het 

werk van God. Terwijl in 

reformatorische kerken in 

verhouding veel meer aandacht was 

voor het leven van de gelovigen. We 

zouden het verschil kunnen 

aanduiden met de woorden 

heilshistorisch en bevindelijk.  

 

Nu geven die twee woorden op 

zichzelf een positieve waardering 

aan. Maar ze kunnen beide ook 

eenzijdig worden gebruikt. Zo heeft 

een eenzijdig heilshistorische 

prediking wel veel aandacht voor de 

voortgang in Gods werk, maar 

nauwelijks voor Gods omgang met 

mensen (vgl. C. Trimp, 

Heilsgeschiedenis en prediking, 39 

e.v.). Het laat de gemeente achter 

met de vraag: 'Prachtig, maar wat 

heeft de Here nu tegen mij gezegd?'. 

Aan de andere kant heeft een 

eenzijdige of hyperbevindelijke 

prediking zoveel aandacht voor de 

beleving van de gelovigen, dat het 

daarin blijft steken. De gemeente 

wordt op zichzelf teruggeworpen en 

het evangelie verstikt in de 

bedompte ruimte van de eigen 

ervaring. 

 

Eenzijdig heilshistorische preken zijn 

het niet waard om verdedigd te 

worden. Toch zal echte bediening 

van het Woord verkondiging van 

Gods grote daden moeten zijn en 

niet een beschrijving van de gelovige 

ervaring. Dat stelt de gemeente in 

de ruimte van Gods grootheid en 

richt de aandacht op Gods heiligheid 

en genade. De gemeente herkent 

zichzelf dan in het hardnekkige en 

zondige volk door de eeuwen heen. 

En ze beseft haar 

verantwoordelijkheid en rijkdom die 

nog veel groter is dan in de tijd van 

de Bijbel, juist omdat God verder 

komt in de tijd. De Schriften gaan 

dan leven en daardoor wordt een 

schriftuurlijke geloofservaring 

opgewekt. Want het gaat God in de 

heilsgeschiedenis steeds om het 

hart van zijn volk. Daarom is een 

preek zonder enige bevindelijkheid 

evenmin een goede preek. 

 

CHRISTUS – HEILIGE GEEST 
In plaats van het verschil tussen 

heilshistorische en bevindelijke 

prediking, kunnen we ook de 

invalshoek nemen vanuit de vraag 

op welke manier Christus in de 

preek wordt verkondigd. In iedere 

preek moet Christus worden 

verkondigd. Door Hem schenkt de 

Vader ons het heil. Maar is het 

voldoende om in de prediking dat 

heil uit te stallen of moet er ook 

aandacht zijn voor de toe-eigening 

van dat heil door de Heilige Geest? 

Gingen de vrijgemaakten er niet wat 

te gemakkelijk vanuit dat het heil het 

persoonlijke eigendom was van 

iedereen? Moest er naast het werk 

van Christus niet duidelijker 

aandacht zijn voor het werk van de 

Heilige Geest? Die kritische vragen 

hebben de Christelijke 

Gereformeerde Kerken in het 

verleden vaak aan de 

Gereformeerde Kerken 

(vrijgemaakt) gesteld.  

 

In sommige preken wordt Christus 

inderdaad op een eenzijdige manier 

verkondigd. Dat is het geval 

wanneer er alleen over Christus 

wordt gepreekt zonder dat er een 

appel wordt gedaan op het hart van 

de gemeente. Onder zulke preken 

word je niet gedrongen om je te 

bekeren en je heil bij Hem te zoeken. 

Dat werkt een valse gerustheid in de 

hand, waarbij je ook zonder levend 

geloof zekerheid kunt krijgen. Toch 

zal echte Woordbediening altijd 

Christus-prediking moeten zijn. 

Maar dan zo, dat daarin de Drie-

enige God naar de gemeente 

toekomt. In Christus hebben we te 

maken met God de Vader. En juist 

als Christus wordt gepredikt, werkt 

de Heilige Geest, want Hij is de 

Geest van Christus. Een preek gaat 

daarom niet over Christus, maar in 

de preek komt Christus met kracht 

naar de gemeente toe. En dan breekt 

Hij in het hart van de hoorders in of 

Hij verhardt het. Die verbinding 

tussen Christus en het hart van de 

hoorders is nu juist het werk van de 

Heilige Geest. Het getuigt dan 

eerder van armoede dan van rijkdom 

als de Heilige Geest er in de preek 

nog als extra bijgehaald moet 

worden. 

 

VERBONDSMATIG - 
ONDERSCHEIDENLIJK 
Nog een andere invalshoek is het 

onderscheid tussen zogenaamde 

verbondsmatige en onderscheidenlijke 

prediking. In het verbond gaat het 

om de omgang tussen God en zijn 

volk. Daarbij gaat het gezamenlijke 

voorop. De hele gemeente wordt 

aangesproken met hetzelfde Woord. 

Deze lijn is doorgaans sterk 

ontwikkeld in de oude 

gereformeerde preken. In 

reformatorische preken is er 

vanouds meer aandacht voor het 

onderscheid binnen die ene 

gemeente.  

 

Ook dit zijn twee positief te 

waarderen manieren van preken, die 

helaas ook eenzijdig kunnen worden 

gebruikt. In eenzijdig 

verbondsmatige preken gaat de 



 3  WEERKLANK - JUNI  2014 

 

 

aandacht voor ieder schaapje 

persoonlijk verloren in de massa. 

Terwijl eenzijdig onderscheidenlijke 

prediking de gemeente verdeelt in 

bekeerden en onbekeerden, sterke 

en zwakke gelovigen, waardoor hele 

groepen gemeenteleden zich gaan 

afvragen of ze wel echt bij de kudde 

horen.  

 

De verbondsmatige prediking is een 

grote rijkdom. Het verbond is de 

manier waarop God met zijn 

gemeente omgaat. Gods beloften 

zijn voor de hele gemeente. In de 

Bijbel wordt Gods volk vaak 

vergeleken met een kudde, terwijl de 

Here Zelf de Herder is. Maar als nu 

juist de goede Herder zegt, dat Hij 

alle schapen bij name kent, dan 

hoort dat ook door te klinken in de 

prediking. Dat noemen we, met een 

Latijns woord voor herderlijk, 

pastoraal. In die zin is goede 

verbondsmatige prediking ook 

onderscheidenlijk. Dat bijt elkaar 

niet. Zoals Trimp schreef: “Er komt 

een wonderlijk samengroeien op gang 

tussen de waarheid van God en ieders 

individuele manier van 

kennisverwerving en kennisbeleving. 

Vandaar de pluriformiteit in de 

geloofsbeleving van al die mensen, die 

hebben geleerd zich één en dezelfde 

belijdenis in hun leven eigen te 

maken” (Trimp, Klank en weerklank, 

139v). 

 

DOGMATISCH – GEESTELIJK 
LEIDINGGEVEN 
Nog één invalshoek wil ik hier 

bespreken. Je kunt een preek 

beoordelen vanuit de vraag: 'Klopt 

het allemaal, zoals het gezegd 

wordt?'. Maar ook vanuit de vraag: 

'Ontvangt de gemeente door deze 

preek echt geestelijke leiding?'. Een 

preek waarin alles klopt hoeft nog 

geen goede preek te zijn. Zo'n preek 

zouden we dogmatisch kunnen 

noemen. Er wordt een stelsel van 

waarheden verkondigd. Maar dat is 

iets anders dan het evangelie.  

 

Het woord dogmatisch heeft te 

maken met de leer van de kerk. Nu is 

de leer van de kerk helemaal geen 

droge, starre stof. In de Bijbel ligt er 

juist een schitterende glans over de 

leer. De gemeente kan niet zonder 

de leer van de apostelen. Door 

steeds meer te leren, komen we 

steeds meer onder de indruk van 

Gods grootheid en genade. We leren 

door het evangelie ook hoe we met 

de Here wandelen. Met vallen en 

opstaan. Daar zal een goede 

prediking ook bij helpen. Dan wordt 

er goede geestelijke leiding gegeven. 

Heel concreet. Ik citeer weer Trimp: 

“De moeite die een mens ondervindt, 

wanneer hij zich aan Gods belofte en 

gebod gewonnen wil geven, mag niet 

buiten de prediking blijven. En de 

vreugde in God die wij in het geloof in 

eigen leven mogen opmerken, is 

bepaald geen zaak om te verzwijgen. 

Prediking dient hulp aan te reiken bij 

het leren kennen van onze ellende, 

onze verlossing en onze 

dankbaarheid” (Trimp, Klank en 

weerklank, 50). 

 

TENSLOTTE 
Prediking is tenslotte bediening van 

Gods Woord. Daarin gaat Zijn hart 

open en spreekt Hij tot het hart van 

zijn volk. Prediking is niet het 

handelsmerk van een bepaalde 

richting. Daarom is het goed als 

mensen van wie de gedachten soms 

in verschillende richtingen gaan, 

toch samen onder het verlossende 

Woord zitten. Dan krijgen we rijke 

stof. Stof tot spreken. Spreken van 

hart tot hart. En stof tot roemen. 

Roemen in God. 

 

Ds. L. Heres 

HOOFDARTIKEL 

Oude Kerk van Amsterdam, schilderij van Emanuel de Witte (plm. 1670).  
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Er zijn gebeurtenissen in de 

wereld die je nooit vergeet. Een 

daarvan vond 25 jaar geleden 

plaats. 5 juni 1989. 

Onrust op het ‘Plein van de 

Hemelse Vrede’. Onrust in China. 

Strijd om echte vrijheid. De 

wereld stond versteld. Een 

onbekende Chinese man stapte 

voor een militaire tank, zodat 

deze niet door kon rijden. Ging de 

tank naar links, dan ging de man 

naar links. Ging de tank naar 

rechts, de man ook. De tank en de 

zich daarachter bevindende 

colonne tanks stopte. De man 

klom op de voorste tank en zou 

tegen de tankbestuurder hebben 

gezegd: "Waarom ben je hier? 

Mijn stad is in puin door jou! Ga 

terug, keer om en stop met 

moorden! Ga weg!" 

 

De man is de wereld ingegaan met 

de naam: ‘Tankman’ en is tot op 

heden anoniem.  

We weten wat er gebeurde na de 

studentenprotesten.  

Wat gevreesd werd kwam uit. 

Velen vonden de dood. Men 

spreekt over honderden, ja zelfs 

duizenden die werden 

neergeschoten. 

Zou nu déze man, 25 jaar later, 

beeld kunnen zijn van de 

gereformeerde minderheid binnen 

de GKv die de tankcolonne als 

beeld van de aanhangers van de 

nieuwe hermeneutiek tot stilstand 

heeft gebracht? Heeft die 

denkbeeldige man de vrouw in het 

ambt tegengehouden of dendert 

alles gewoon door? 

 

SYNODE GKV EDE 2014 
Met deze vragen in ons 

achterhoofd willen we kort 

stilstaan bij de beslissingen die zijn 

gevallen op de synode van de Gkv 

over de kwestie van de vrouw in 

het ambt. Afgelopen donderdag 5 

juni 2014 werd hier het laatst over 

gesproken en beslist. 

We zullen voorlopig de 

krantenberichten in ons 

commentaar volgen. De besluiten 

zijn nog niet vastgesteld en 

uitgeschreven. 

We willen enkele opmerkelijke 

zaken noemen. 

 

5 juni 2014 is besloten om het 

voorstel van deputaten, dat de 

vrouw in het ambt valt binnen de 

bandbreedte van de gereformeerde 

leer, te verwerpen.  

Dat is reden tot dankbaarheid. Men 

ging niet mee in het 

cultuurargument van deputaten, 

dat Paulus in zijn tijd de vrouwen 

niet wilde laten spreken, omdat dit 

de voortgang van het evangelie zou 

belemmeren. Naar we begrepen 

kon geen enkele afgevaardigde zich 

hierin vinden en had men hierop 

kritiek. 

De onderbouwing van het voorstel 

van deputaten werd niet gesteund, 

waarbij werd opgemerkt dat de 

visie vóór vrouwelijke 

ambtsdragers ‘vrij bespreekbaar 

moet zijn zolang er vanuit de 

Schrift geargumenteerd wordt’. 

Een synodemeerderheid sprak 

verder uit dat de Bijbel twee lijnen 

laat zien. Een lijn van 

gelijkwaardigheid tussen man en 

vrouw en een lijn van verschil in 

verantwoordelijkheid. 

 

VRAGEN 
Het klinkt allemaal redelijk 

geruststellend en komt over alsof 

de vrouw in het ambt is geweerd. 

Alleen, kunnen we wel spreken van 

een gereformeerde minderheid die 

hier het tij heeft gekeerd, zodat de 

tankcolonne van de 

voortdenderende hermeneutiek tot 

stilstand is gebracht?  

Wij zijn van mening van niet. 

Het is waar, tot de vrouw in het 

ambt is op de synode te Ede niet 

besloten. Maar hoe en op welke 

wijze is men daartoe gekomen? Dat 

is niet op een wijze die veel 

duidelijkheid aan de dag heeft 

gelegd, want alles wijst erop dat de 

afgevaardigden van mening waren 

dat de kerken dit niet zouden 

kunnen dragen.  

 

Er kan wel verschil van 

verantwoordelijkheid zijn, maar 

hoe zal dit dadelijk worden 

uitgewerkt in de kerken als men 

zich hierover gaat bezinnen? 

Voorlopig kan gewoon de vrouw in 

het ambt worden gepropageerd, 

zolang er vanuit de Schrift 

geargumenteerd wordt. Maar wat 

betekent dit als je de overtuiging en 

het geloof hebt dat de vrouw in het 

ambt onschriftuurlijk is? 

Het lijkt erop dat we hier wederom 

met een knap staaltje 

bestuurskunde te maken hebben 

die het proces van de nieuwe 

hermeneutiek gaande houdt. 

 

Die gedachte wordt gevoed, omdat 

we nergens lazen dat het rapport 

onschriftuurlijk werd genoemd. 

DE TANKMAN 
Door J. Peters 

BESCHOUWING 
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Prof. dr. J. van Bruggen sprak van 

een dwaling. Dit werd hem ernstig 

kwalijk genomen door deputaat 

prof. van Houwelingen, want in de 

GKv kennen we geen Schriftkritiek.  

Woorden van gelijke strekking 

werden gebruikt door prof. de 

Bruijne. Hij zou met klem hebben 

benadrukt dat er bij de door 

deputaten gevolgde methode geen 

geur van onzorgvuldigheid of 

Schriftkritiek bestaat. Om 

vervolgens op te merken: 'Ik blijf 

zeggen: het zal gaan gebeuren, de 

vrouw in het ambt komt er in onze 

kerken. Wie geen vreemde in 

Jeruzalem is, weet dat dit gaat 

gebeuren. De vraag is hoe het gaat 

gebeuren: bij kerken om ons heen 

ging het vaak gepaard met afval 

van de Schrift; maar het kan ook 

door trouw te blijven aan de Schrift. 

Dat is een grote waarschuwing aan 

u'.1 

Al eerder schreef de Bruijne dat hij 

geen problemen met de vrouw in 

het ambt heeft.2 Dat herhaalde hij 

nu even fijntjes, en publique, voor 

de synodeafgevaardigden. Hoe 

brutaal wil je het hebben? Maar 

waar lezen we hier van grenzen die 

worden overschreden? Het mag 

allemaal gewoon worden gezegd. 

En prof. M. te Velde merkt na de 

woorden van de Bruijne op, dat het 

van boven opleggen van nieuwe 

zaken door de synode niet werkt. 

Hij noemt dan voorbeelden van 

liturgische zaken en echtscheiding 

waar men zich eigenlijk plaatselijk 

niet veel van aantrekt. En 

toegegeven, te Velde kan het 

weten, want hij is medegrondlegger 

van de nieuwe en door de GKv 

aangenomen kerkorde, die niet 

meer of minder doet dan kerkelijk 

regelen wat men plaatselijk graag 

geregeld wil zien dan wel al zelf 

geregeld had. 

 

Maar zo’n combinatie van 

opmerkingen van de Bruijne en te 

Velde, is dat niet dodelijk voor het 

kerkelijk samenleven en wordt op 

deze wijze dat leven niet compleet 

ontregeld? Hoe komt men zo ooit 

tot unanieme besluiten? Hoe blijft 

men zo bij de eenheid in het 

geloof? Nee, zo blijft men juist niet 

in de eenheid van het ware geloof! 

Hier wordt verdeeldheid 

binnengeloodst op een zeer 

verwarrende wijze. 

 

Hoe serieus moeten we na dit 

optreden de uitspraak van de twee 

lijnen van de synode nog nemen? 

Wij willen dat best doen, maar hoe 

reëel is die uitspraak nog na de 

uitlatingen van deze twee 

professoren?3 Uitlatingen die hun 

denken onthuld. Die worden 

gehoord op de TUK en in de 

kerken. 

De kerken kunnen het gewoon nog 

niet aan. In die toestand werden 

deputaten M/V in de kerk onder 

luid applaus decharge verleend. 

 

Het beeld van de tankman geeft 

verschil en overeenkomst. 

De tankman blijkt niet het beeld 

van de gereformeerde minderheid, 

maar van de meerderheid van de 

nieuwe hermeneutiek te zijn. Díe 

tankman vroeg niet aan de 

tankcommandant wat hij kwam 

doen. Hij zei niet: ‘Mijn stad is in 

puin door jou. Ga weg uit mijn stad 

en keer om’. Nee! Deze tankman 

bracht zijn eigen tankcolonne 

eventjes tot stilstand, omdat de tijd 

nog niet rijp was.  

Dat is het verschil. 

De overeenkomst is haar gevolg. 

U weet wat er gebeurde toen na 

verloop van tijd de colonne toch 

doorreed….. . 

Van de Tankman is nooit meer wat 

gehoord. 

 

 

1)  Ik citeer de liveblog van het ND d.d. 

20 mei 2014 

2) ND, 14 december 2013 

3) Ter synode zijn nog vele andere 

geluiden gehoord die de gedachte 

voeden dat het besluit over de twee 

lijnen geen normatieve 

zeggingskracht heeft. 

 

Foto RD, Henk Visscher 
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Zo aan het eind van het seizoen 

hebben we alle heilsfeiten weer 

gevierd. We hebben herdacht dat 

Jezus is geboren, gestorven, 

opgestaan, opgevaren en tenslotte 

is de Heilige Geest gekomen. 

Misschien heb je kort geleden met 

een ‘Ja!’ openlijk beleden dat het 

werk van Christus ook voor jou is. 

Familieleden, vrienden en 

gemeenteleden hebben je Gods 

zegen gewenst en anderen hebben 

het krachtiger geformuleerd met 

een ‘welkom in de strijd’. 

Maar hoe nu verder? Is het klaar? Is 

jouw ‘ja’, altijd een ‘ja’? Kun je er nu 

tot je 80e tegenaan? 

En wat als je al langer geleden dit 

‘ja’-woord beleden hebt voor je 

Hemelse Vader? 
 

Jezus heeft zichzelf in de Bijbel 

geopenbaard als een man van Zijn 

woord. Hij zei wat Hij deed en deed 

wat Hij zei. Soms in gelijkenissen, 

maar vaak ook in rechtstreekse taal. 

Zijn ‘ja’ was een ‘ja’ en Zijn ‘nee’ 

was een ‘nee’. Hem hierin als 

voorbeeld te nemen in ons leven 

kan helemaal geen kwaad. 

Integendeel.  Want wie doet in deze 

wereld nog wat hij belooft?  

Om ons heen zien we 

verkiezingscampagnes waarin 

regeringen en ministers veel 

beloven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een betere wereld, meer rijkdom, 

meer welstand, meer vrede, meer 

gelijkheid en ga zo maar door.  

Sommige beloften worden 

gehouden, andere beloften worden 

juist verbroken. Vredesverdragen 

worden geschonden en uiteindelijk 

blijft er soms maar weinig over van 

voorgenomen mooie dromen. 

Zo is God niet. Zo is onze Redder 

niet. Wat Hij belooft, doet Hij. Wat 

Hij zegt, gebeurt. Wat Hij wil geven, 

geeft Hij. Maar andersom geldt 

hetzelfde. Wat Hij vraagt van ons, 

wil Hij ook hebben. Wat Hij neemt 

van ons, is dan ook van Hem. Wie 

Hij verantwoordelijkheid geeft, 

daarvan vraagt Hij ook deze te 

nemen.   
 

We mogen het zien in het lijden en 

sterven van Jezus. Hij koos er zelf 

voor om de beker van Zijn lijden te 

drinken. De beker als symbool van 

het lijden en sterven tot heerlijkheid 

van God. Jezus deed wat Hij zei. 

Wat Hij heel Zijn leven op aarde al 

gezegd had.  

En in plaats van ín die beker te 

kijken om te zien hoe groot de 

zonde en ellende is die we over 

onszelf uitgeroepen hebben, lijkt 

het zwaard van Petrus ons vaak 

beter te passen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door zelfverlossing onszelf 

bevrijden en strijden om de oude 

waarheid vast te blijven houden. 

Maar zijn we daarmee het kruis al 

niet meters gepasseerd? Lopen we 

daarmee Jezus niet letterlijk voor de 

voeten?  

  

Je hebt ‘ja’ gezegd op wat God in 

Jezus voor jou heeft gedaan. Dat 

vraagt vertrouwen. Dat vraagt 

overgave. Vertrouwen dat God je 

heeft geroepen om te leven voor 

Hem. Vertrouwen dat als je jezelf 

aan Hem geeft, dat Hij er voor je zal 

zijn. Juist in je zonde en ellende. 

Zoals het in Spreuken 23:26 staat: 

‘Mijn zoon, geef mij je hart, en laten 

je ogen behagen scheppen in mijn 

wegen’. Je hart. Dat is: je eigen ‘ik’ 

overgeven. De kern van wie je bent.  
 

Wat moet de Here Jezus de wereld 

liefgehad hebben, dat Hij aan 

mensen die in Hem geloven, het 

eeuwige leven geeft! Wat een 

rijkdom en wat een onverdiende 

genade. Kunnen wij het met Petrus 

nazeggen en blijven wij het zeggen: 

‘Ja! U bent mijn Christus, de Zoon 

van de levende God!’? 

MAAR JIJ, WIE ZEG JIJ, DAT IK BEN? 
Door Klazien Post 

VOOR EN DOOR JONGEREN 
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Een paar maanden geleden heb ik 

een presentatie mogen verzorgen 

voor de raad van toezicht van een 

zorginstelling binnen de 

reformatorische gezindte. De vraag 

was of ik iets wilde vertellen over 

de ontwikkeling van 

cliëntenrechten in onze wetgeving.  

Nu is de ontwikkeling van patiënten

- en cliëntenrechten niet los te 

denken van de ontwikkeling van het 

beginsel van zelfbeschikking. We 

spreken nu zelfs van een 

zelfbeschikkingsrecht. Het 

kenmerkende van een recht, dus 

ook van het zelfbeschikkingsrecht, 

is dat het voor de rechter 

afdwingbaar is. 

 

Wie de concordantie erbij neemt 

komt al gauw tot de ontdekking dat 

‘zelfbeschikking’ geen Bijbels begrip 

is; laat staan dat het een 

fundamenteel uitgangspunt voor 

verantwoord handelen is.  

Als ‘zelfbeschikking’ geen Bijbels 

uitgangspunt is, wat is het dan wel 

volgens de Bijbel? Je denkt dan al 

gauw aan ‘barmhartigheid’ of ‘liefde’: 

(WERK)WOORDEN voor het leven 

en dus ook in de zorg. 

Zelfbeschikking is nemen (claimen), 

dan werk je naar het schema van deze 

wereld. Liefde is geven, dan werk je 

naar het schema van Christus.  

Het ene is zelfzuchtig, het andere 

onbaatzuchtig. 

 

In het vervolg wil ik hier iets verder 

op ingaan. 

 

ZELFBESCHIKKING IS NEMEN 
In 1894 dichtte Willem Kloos1: 

“Ik ben een God in ’t diepst van mijn 

gedachten, 

En zit in ’t binnenst van mijn ziel ten 

troon 

Over mijzelf en ’t al, naar rijksgeboôn 

Van eigen strijd en zege, uit eigen 

krachten.” 

Een eeuw later wordt baby Kelly 

geboren. Zij kwam ter wereld tegen 

de wens van haar ouders. Zij had een 

erfelijke aandoening die tijdens de 

zwangerschap door een fout van de 

verloskundige niet was ontdekt. Was 

die aandoening wel ontdekt, dan 

hadden de ouders hun ongeboren 

kind willen laten aborteren.                                                         

De fout van de verloskundige werd 

door de Hoge Raad – ons hoogste 

rechtscollege – in 2005 als een 

onrechtmatige daad aangemerkt. 

Vervolgens kwam de vraag aan de 

orde of de moeder recht op 

schadevergoeding had. Deze vraag 

werd door de Hoge Raad met ‘ja’ 

beantwoord, omdat de moeder recht 

heeft op afbreking van de 

zwangerschap. Dit recht berust 

volgens de Hoge Raad op het 

fundamentele recht van de moeder 

tot zelfbeschikking. 

De Hoge Raad overwoog onder meer: 

“In onze rechtsorde is het recht van de 

moeder tot afbreking van haar 

zwangerschap immers binnen zekere 

grenzen erkend, welke grenzen in het 

onderhavige geval niet zouden zijn 

overschreden. Die erkenning berust  

op het fundamentele recht van de 

moeder op zelfbeschikking. Wanneer 

aan de moeder de uitoefening van 

haar keuzerecht wordt onthouden 

door een fout van een verloskundige 

en zij daarmee, zoals in de 

onderhavige zaak, niet ervoor heeft 

kunnen kiezen de geboorte van een 

zwaar gehandicapt kind te 

voorkomen, wordt een ernstige 

inbreuk gemaakt op haar 

zelfbeschikkingsrecht.”2 

 

Met deze uitspraak is de toon in onze 

rechtspraak deels gezet. 

De grondtoon van het 

zelfbeschikkingsrecht in zijn uiterste 

vorm is - uiteindelijk – ikke, ikke, ikke. 

Ik probeer het genuanceerd te 

formuleren. Dat komt omdat het 

zelfbeschikkingsrecht in 

verschillende omstandigheden en 

betekenissen, en ook niet altijd even 

‘doordacht’, wordt gebruikt. Het is 

belangrijk om je dat in discussies met 

andersdenkenden te realiseren. 

Zo kun je het zelfbeschikkingsrecht 

zien als een recht waarmee je 

anderen zo veel mogelijk - in 

juridische zin - van je lijf en psyché 

probeert te houden. Je kunt het als 

een beginsel zien waarmee je vooral 

wilt duidelijk maken dat je je eigen 

keuzes wilt kunnen maken. Voor 

sommigen gaat dit zo ver dat zij 

vinden dat je ook voor beëindiging 

van je leven moet kunnen kiezen.  

Zelfbeschikking kan ook als beginsel 

in de zorg functioneren om een 

patiënt in omstandigheden te 

brengen dat hij/zij weer zo veel 

mogelijk zelfstandig, lichamelijk en/

of geestelijk, kan functioneren. 

Vooral deze betekenis is in de zorg 

van belang.  

Er is hier in ethisch en juridisch 

opzicht veel over te zeggen. Helaas 

voert dat in een artikel als dit te ver.  

 

LIEFDE IS GEVEN 
Wat zetten wíj tegenover de geest 

van zelfbeschikking? Het eerste waar 

je dan aan denkt, als het om de zorg 

gaat, is aan de gelijkenis van de 

barmhartige Samaritaan. Het 

bewijzen van barmhartigheid is een 

prachtige gave die God aan de 

mensen heeft gegeven. Ik noem 

bijvoorbeeld Mattheus 25: 35 en 36. 

Daar worden als werken van 

barmhartigheid genoemd: het geven 

van eten aan wie honger lijden, het 

geven van drinken aan wie dorst 

heeft, het gastvrij onthalen van 

vreemdelingen, het kleden van wie 

geen kleren heeft, het bezoeken 

(verzorgen) van zieken, het naar 

gevangenen toegaan. 

Ik noem verder Romeinen 12: 6 – 8 

waar het onder meer gaat over het 

ZORG, ETHIEK, RECHT 

ZELFBESCHIKKING IS NEMEN ; LIEFDE IS GEVEN  
Door Elisabeth P. van Dijk 
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dienen, het bemoedigen, het uitdelen, 

het met blijdschap(!) je over anderen 

ontfermen. 

Ik noem ook 1 Petrus 4: 10 en 11. Dit 

gedeelte en de verzen die hier direct 

aan vooraf gaan, geven een 

kernachtige schets van mensen die 

weerbaar in het leven willen staan. Zij 

zijn zich bewust van de tijd waarin ze 

leven, zij stellen christelijke 

prioriteiten en zijn gericht op de 

terugkomst van Christus. 

 

De grondtoon voor het bewijzen van 

barmhartigheid is liefde. Als we 

spreken over liefde, denken we al 

gauw aan lief en aardig zijn voor 

elkaar en dat je het elkaar vooral niet 

moeilijk moet maken. Dan krijgt het al 

gauw de bijsmaak van iets 

zoetsappigs. 

Liefde is in de Bijbel een woord dat 

vaak wordt gebruikt. Sterker, het is de 

grondtoon in het hele evangelie. Dan 

kunnen en mogen wij de liefde zoals 

Christus die bedoelt niet ongebruikt 

laten liggen. 

Romeinen 12 vervolgt in vers 9 dan 

ook: “Laat de liefde ongeveinsd zijn”. 

Ongeveinsde liefde is oprechte liefde. 

Aansluitend volgt dan een 

opsomming van gedragingen die het 

hele leven omvatten. Het is de moeite 

waard al de gedragingen die in 

Romeinen 12: 9 - 21 worden genoemd 

zorgvuldig te lezen. Dan ontdek je dat 

zij stuk voor stuk tegengesteld zijn 

aan wat je zelf graag zou willen doen. 

Die hele rij gedragingen kun je 

samenvatten met dit: overwin het 

kwade door het goede. Dat is een 

verregaande opdracht. 

Wat het kwade is? En wat het goede 

is? Lees heel Romeinen 12; daar staat 

wat kwaad en wat goed is. 

Hoe is het mogelijk om het kwade 

door het doen van het goede te 

overwinnen? Alleen als je in Christus 

sterft en opstaat, is dit mogelijk, door 

de krachtige en vernieuwende 

werking van de Geest van God. De 

christelijke liefde is dus niet iets 

zoetsappigs, maar het is juist hard 

voor ons eigen ‘ik’, onze oude mens. 

Die moet ‘afsterven’, dat is dood 

gaan, en de nieuwe mens moet 

opstaan, dat is leven in liefde. Deze 

liefde zet je niet in voor je eigen 

geluk, maar voor God en voor je 

naaste.  

 

1 Korinthe 13 mag niet ongenoemd 

blijven. Uit dit hoofdstuk mag de 

conclusie worden getrokken dat alle 

gaven, zoals de gave van profetie of 

van een bergen-verzettend geloof, 

niets zijn zonder de liefde. Ook jouw 

uitdelen aan de armen is niets zonder 

dat de liefde er aan ten grondslag ligt.  

In 1 Korinthe 13 wordt aansluitend 

een aantal kenmerken van de ware 

liefde gegeven die indrukwekkend 

zijn: de liefde heeft een lange adem, 

de liefde treedt de naaste met de 

grootste welwillendheid tegemoet, zij 

zoekt er zelf niet beter van te worden, 

zij wil geen aandacht voor zichzelf 

trekken, zij zoekt haar kracht niet in 

arrogantie en zij laat geen 

onaangepast gedrag zien. 

De liefde zoekt zichzelf niet, wordt 

niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, 

zij verblijdt zich niet in 

ongerechtigheid, maar zij verblijdt 

zich in de waarheid. 

De liefde bedekt alle dingen, gelooft 

alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij 
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verdraagt alle dingen.  

In het bovenstaande gaat het om de 

liefde die uit God is. Om de liefde die 

ontleend is aan het kruis van 

Golgotha. Daar gaf God alles voor 

zondaren! Deze liefde overstijgt 

werkelijk alles. Als je kennis hebt aan 

deze liefde, dan weet je je - steeds 

weer opnieuw - tot een grote nul 

terug gebracht. Maar dan weet je ook 

- steeds weer opnieuw - dat je alleen 

door de onverdiende toerekening van 

het offer van Christus en Zijn opstaan 

uit de dood op de been gebracht 

wordt; dat je alleen hierom weer kunt 

lopen en leven. Dit is het 

onuitsprekelijke wonder van Gods 

genade. Liefde is daarom een werk-

woord voor het LEVEN, om te leren 

geven. Dat is een opdracht voor jezelf 

allereerst. 

Deze liefde steekt boven alles uit, 

boven pijn en gebrek, boven tekorten 

en onrecht.  

Deze liefde reikt het verst, namelijk 

tot in eeuwigheid. 

Met deze liefde verlies je nooit; ook al 

geven wereldse berekeningen een 

andere uitkomst aan. 

 

Is het nodig om zo uitgebreid stil te 

staan bij de liefde zoals ons die in de 

Bijbel wordt geleerd? 

Ja! Want alleen déze liefde die je in 

Christus mag kennen, kan stand 

houden tegenover de ideologie van 

het zelfbeschikkingsrecht. Daarom 

moet je je in deze liefde oefenen en 

wij met elkaar. Door de kracht van de 

Geest van God. 

 

Veel in de zorg mag vanzelfsprekend 

lijken. Maar bij alles wat je doet, geldt 

dat liefde je drijfveer mag zijn. Ik laat 

nu onbesproken hoe je dat moet zien 

bij ongelovigen. 

Want wat kómt het er op aan als een 

patiënt ernstig lijdt, enorme pijnen 

heeft. Wat kómt het er op aan als er 

een ernstig gehandicapt kindje wordt 

geboren. Of als een demente oudere 

geheel aan het bed is gekluisterd, 

geen woorden meer heeft of alleen 

nog maar onverstaanbare en 

onbegrijpelijke woorden heeft. 

Wat kómt het er op aan als mensen 

geestelijk al jaren lang zo 

verschrikkelijk met zich zelf in de 

knoop zitten en geen enkel 

perspectief meer zien. 

Staan we dan op de bres van de 

liefde? Dat is beslist gemakkelijker 

gezegd dan gedaan. 

Lijden kan heel ontluisterend zijn. 

Lijden kan soms niet om aan te zien 

zijn. Dat mensen maar niet uit hun 

diep gevoelde knoop komen, kan 

andere mensen machteloos en 

hopeloos maken. Die gevoelens kun je 

niet wegduwen.  

Dan hebben we het hoog-lied van de 

liefde hard nodig om verder te mogen 

reiken dan beëindiging van het aardse 

leven.  

 

TENSLOTTE 
De liefde bouwt een woning, de liefde 

geeft je hand aan de ander …. dat is 

iets wat het zelfbeschikkingsrecht 

niet doet. De liefde geeft, het 

zelfbeschikkingsrecht neemt. 

 
1) Het is een sonnet bestaande uit vier 

coupletten. 

2) HR 18 maart 2005, NJ 2006, 606, r.o. 
4.8 

Geraadpleegde literatuur o.a.: 

 Ds. C. de Boer, Bijbelverklaring bij 

1 Korinthe 13,  

 Prof. Dr. J. van Bruggen, Het leven 

is de moeite waard, pastorale 

handreiking voor verplegenden, 

 Dr. A.A.A. Terruwe, Geef mij je 

hand. 

Assen:   

mevr. J.E. Koops-Reitsema,  

Lippepad 1, 9406 VV Assen,  

0592-353971, bkoops@xs4all.nl 

Dalfsen:   

P.Zijlstra, Van Tydencampstraat 69,  

7721 XH Dalfsen 0529-432730 

paul.zijlstra@versatel.nl 

Goes:  

(voorl.)L.Groeneveld 

Oesterbank 7 4465 AR Goes 

0113-222585 

rens.groeneveld@gmail.com 

Hardenberg :  

A. Pullen;  

‘t Lijntje 32 7695 SC Bruchterveld 

0523-241476 0628859546. 

albertenjolandapullen@kpnmail.nl 

Kampen:  

J.A. de Wit,  

Rietkamp 5, 8266 KE Kampen,  

jadewit@home.nl. 

Ede - Veenendaal:  

mevr. J.C.H. de Jong-Post,  

Breedstraat 25 1381 BX Weesp,  

0294-412628,  

jeannettedejong@yahoo.co.uk 

Twente: 

G.D.Hoogendoorn 

Zonnekoekje 12, 

7669 DB Hengelo 

074-3492934 

hoogendoorn30@kpnplanet.nl 

Zwijndrecht:  

P..J. Bezemer,  Lievershil 18, 3332 RJ 

Zwijndrecht, 078-6122423 

peter.bezemer@gmail.com 

Zwolle:  

D. en mevr. G. Aalvanger, 

Dr. Schaepmanlaan 60, 

8014 ZL Zwolle, 038-4652026, 

dj.aalvanger.1@kpnmail.nl 

 

VRAGEN EN REACTIES 
Uw vragen en reacties, ontvangt 

WEERKLANK  graag  per mail  

info@gereformeerdmaandblad.nl 

Vragen voor ‘VRAGEN VAN LEZERS’ 

kunnen rechtstreeks naar ds. L. Heres 

gestuurd worden: 

lhereshzn@gmail.com 

CONTACTPERSONEN 

Er is nog steeds vraag naar het dagboek  “DE UNIEKE TROOST” Hierin wordt 

op 365 pagina’s  de hele catechismus behandeld 

We hebben nog een zeer beperkte voorraad. Prijs € 25,- per stuk, excl. porto. 

Belangstelling? Bel dan 0341-550090 of stuur een email naar:  

dhvannoort@kliksafe.nl 
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“Ons leven kenmerkt zich onder 

andere door een hoog tempo. 

Iedereen heeft haast, bijna niemand 

heeft tijd en dat terwijl we 

beschikken over veel hulpmiddelen 

om het werk, het plannen en reizen 

vlot te doen”. 

  

Met deze inleidende zinnen  stelt 

onderwijzer J. Bollemaat  onder 

het kopje ‘Trage vragen van snelle 

mensen” in de rubriek  

‘Gemeentebreed’ van het mei-

nummer van Nader Bekeken een 

actueel probleem aan de orde. 

We geven er een aantal 

behartigenswaardige gedachten 

uit door. 

 

“TIJD 
Het valt mij op dat echt iedereen in 

onze tijd geen tijd heeft. Jonge mensen 

worden in beslag genomen door 

school, werk, sport, sociale media,  

vrienden en familie/gezin. Gezinnen 

zijn met van alles en nog wat bezig. U 

kunt dat ongetwijfeld heel goed zelf 

invullen. Om een paar dingen te 

noemen: werk buitenshuis, huis- en 

tuinhouden, sociale contacten, 

sporten, kinderen verzorgen en vrije 

tijd. Gepensioneerden zeggen in mijn 

omgeving regelmatig: ‘ik heb het nu 

haast nog drukker dan toen ik 

“gewoon” werkte’ . De ouderen die 

minder mobiel zijn of helemaal aan 

huis of kamer gebonden zijn, kun je 

soms voorzichtig horen klagen: “het is 

wel erg stil om me heen’.  ‘Maar ja, 

iedereen heeft het druk…’ klinkt dan 

als een verzachtende omstandigheid. 

We zijn met elkaar snelle mensen, 

maar waar snellen we heen? Waarom 

werk ik zo hard? Waarom wil ik wel 

een groot deel van mijn persoonlijk 

leven geven voor werk, succes, sport , 

kerk enz.? 

 

Wanneer je hierover nadenkt, is dit 

een bijzondere waarneming. Voor 

mijzelf geeft dit een gevoel van 

bevreemding. In zekere zin maakt het 

me onrustig. Het voelt ongemakkelijk 

en dan kan de neiging ontstaan om die 

vragen maar te negeren.  Het valt mij 

bijvoorbeeld erg lastig om bezoeken te 

plannen, om mensen op te zoeken en 

om even rustig te gaan zitten 

mijmeren. Mogelijk is dit gevoel wel de 

aanleiding om te schrijven.  

In dit artikel wil ik nadenken over de 

vraag: nemen we als gereformeerden 

wel voldoende tijd voor christelijk 

leven? Het is niet moeilijk om vanuit de 

Bijbel de noodzaak van tijd en 

aandacht voor elkaar vast te stellen. 

De Here Jezus zocht mensenop. Hij 

nam de tijd om met zijn leerlingen de 

berg op te gaan en Hij vond ook 

momenten om zich terug te trekken en 

zich te wijden aan gebed (Luc. 6). In 

de tweede plaats leren we uit de Bijbel 

(Mat. 25)dat Christus de werken van 

barmhartigheid (de hongerige te eten 

en de dorstige te drinken geven, enz.) 

betrekt op het oordeel. In Matteüs 25 

ontdekken we dat de scheiding tussen 

‘behouden-worden’ en ‘niet-behouden-

worden’ ligt in de houding die ieder 

persoonlijk aan de dag legt. 

 

SPOOR DE PILAREN OP 
Drukte wordt gemakkelijk als excuus 

gebruikt. Bijbellezen, bidden en 

bezinning op wat we lazen, waar haal 

je de tijd vandaan? 

Belangrijk is de vraag: wat is onze 

grondhouding? Hoe wil ik mij, als 

christen, laten kennen en hoe wil ik 

graag dat anderen mij als christen 

zullen (her)kennen?  Met de 

antwoorden kom je bij een 

grondhouding uit. 

De HERE vraagt van zijn kinderen een 

houding van hulpvaardigheid, 

betrokkenheid, liefdevolle zorg en ook 

van belangeloos delen. Dit staat haaks 

op het materialistische denken van 

onze samenleving. Het is prachtig om 

te lezen dat gereformeerden in 

Nederland de beste gevers zijn voor 

goede doelen. Dit kan in onze 

samenleving een verschil maken, maar 

is dit genoeg? Dat lijkt me niet.” 

 

In dit verband wijst de schrijver op 

de samenvatting die de Here Jezus 

in Matt.22  van de wet geeft: 

liefhebben. Dat is “een grondtoon van 

het christelijk leven”. 

“Verrassend is dat God deze liefde eist, 

maar ook wil schenken. In Joh.  4:10 

lezen we: ‘Het wezenlijke van de liefde 

PERSSCHOUW 

”HERE, HEB IK GEEN TIJD?”  
Door ds. E. Hoogedoorn 
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is niet dat wij God hebben liefgehad, 

maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn 

Zoon heeft gezonden om verzoening te 

brengen voor onze zonden’. Johannes 

verbindt aan het cadeau van Gods 

liefde de opdracht om elkaar lief te 

hebben”. 

Deze Bijbelse noties zijn de pilaren 

van een gereformeerde 

grondhouding.  De onderwijzer 

prikkelt zijn lezers om die op te 

sporen; én ook om die grondhouding  

het volgende geslacht  voor te 

houden. 

 

“TRAGE VRAGEN 
Hoe breng je die grondhouding in de 

opvoeding van de kinderen ter sprake? 

Hierop heb ik niet hét antwoord. Wel 

een paar vragen. Vragen zijn er in 

soorten en maten. Jongeren hebben 

tegenwoordig bijna allemaal een 

smartphone. Dat zijn computers in 

zakformaat. Overigens, niet alleen 

jongeren hebben deze apparaten. Veel 

vragen kun je via internet 

beantwoorden.” 

Als voorbeeld noemt hij dan de 

verdwijning van het Maleisisch 

vliegtuig. Via het snelle wereldwijde 

web van ‘google’ ontvangen snelle 

mensen snel informatie van allerlei 

soort.  Maar “heel anders is de vraag: 

wat was de oorzaak van het 

verdwijnen: Nog een spade dieper gaat 

de vraag: heeft God er een bedoeling 

mee? Waarom laat God dat 

gebeuren?” 

Deze laatste vragen noem ik ‘trage 

vragen’. [ Het begrip ontleen ik aan 

Kunneman: trage vragen zijn 

zingevingsvragen waarop geen snelle 

antwoorden mogelijk zijn. Deze vragen 

appelleren niet alleen aan oplossingen, 

maar ook aan duiding en zingeving 

(Voorbij het dikke ik, 2005, p.15)] Het 

gaat hier om vragen die ons stilzetten. 

Laat zo’n vraag maar een tijdje 

sudderen.” 

“Maak samen een wandeling en kauw 

dan op die vragen. Na die wandeling 

pak je je Bijbel er bij en eventueel een 

uitleg. Wik en weeg. Bedenk vragen en 

laten de jongeren dat vooral ook doen, 

formuleer een tegenvraag enzovoorts. 

Stel elkaar vragen.  “ 

Dan wordt op het Bijbelboek 

Prediker gewezen, met zijn vragen 

die tot nadenken stemmen.  En op 

Jakobus 1:19: ‘Ieder mens moet zich 

haasten om te luisteren, maar traag 

zijn om te spreken’. 

“Een valkuil moet bij deze vragen zeker 

vermeden worden, dat je snel naar een 

antwoord gaat. Zo gaan we vaak wel 

te werk. Er is een vraag, even denken 

en zie: ik denk dat dit de oplossing of 

het antwoord moet zijn. Dat is echt 

funest voor ‘trage’ vragen. 

Het is goed voor ons, ongeacht onze 

leeftijd, om als mensen die leven in een 

snelle wereld, ‘trage’ vragen te leren 

oppakken. De geloofsvragen, onze 

grondhouding, ja, feitelijk alle vragen 

met betrekking tot geloof, zin en doel 

van het leven verdienen ‘trage’ vragen. 

Geef de ‘trage’ vragen tijd en 

aandacht. Geef ze een plek in het 

persoonlijke en gezamenlijke gebed. 

Wees snel in luisteren, scherp in 

doorvragen en traag in antwoorden”. 

 

Bovenstaande gedachten deden me 

denken aan het bekende gesprek  

dat onder het kopje ‘Heer, ik heb 

geen tijd’  regelmatig wordt 

aangehaald. Het is van een r.k. 

priester,  Quoist.    

Ik haal een aantal zaken daar uit 

aan, met af en toe een moderne 

variant er op. 

 

“Alle mensen klagen, dat zij geen tijd 

hebben. Zij zien hun leven uit een te 

menselijk oogpunt. Men heeft altijd tijd 

datgene te doen wat God ons te doen 

geeft. Maar men moet in alle 

ogenblikken, die Hij ons aanbiedt, 

volkomen aanwezig zijn . 

“Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij 

wandelt, niet als onwijzen, doch als 

wijzen, u de gelegenheid ten nutte 

makende, want de dagen zijn kwaad. 

Weest daarom niet onverstandig, 

maar tracht te verstaan wat de wil van 

de Here is” (Efez 5:15-17) 

Ik ben uitgegaan, Heer. Buiten gingen 

de mensen. Zij gingen. Zij kwamen. Zij 

holden.  

De fietsen hadden haast. De auto’s 

hadden haast. De vrachtwagens 

hadden haast. De straat had haast. De 

stad had haast. De hele wereld had 

haast. 

Zij holden om geen tijd te verliezen, zij 

joegen achter de tijd aan, om de tijd in 

te halen, om tijd te winnen. 

Tot ziens, mijnheer, neem me niet 

kwalijk, maar ik heb geen tijd.  

Ik kom nog wel eens terug, ik kan niet 

wachten, ik heb geen tijd. 

Ik eindig deze mail, want ik heb geen 

tijd. 

Ik zou u graag geholpen hebben, maar 

ik heb geen tijd.  

Ik kan niet denken, niet lezen, ik heb 

het veel te druk, ik heb geen tijd. 

Ik zou wel willen bidden, maar ik heb 

geen tijd. 

 

Gij begrijpt het Heer, zij hebben geen 

tijd. 

Het kind speelt, het heeft nu geen 

tijd…., later… 

De scholier moet zijn huiswerk maken, 

het is zoveel, hij heeft geen tijd…, 

later… 

De jongen doet aan sport, hij heeft 

geen tijd…, later… 

De getrouwde man heeft zijn werk, en 

zijn huis dat ingericht moet worden, hij 

heeft geen tijd…, later… 

De huismoeder heeft haar kinderen, en 

haar werk,  ze heeft geen tijd…, later… 

De grootouders hebben hun 

kleinkinderen, zij hebben geen tijd…, 

later… 

Zij zijn ziek, zij moeten verpleegd 

worden, zij hebben geen tijd…, later… 

Zij zijn stervend, zij hebben…… 

Te laat! Zij hebben geen tijd meer. 

 

Zo, Heer, rennen de mensen achter de 

tijd aan.  

Zij trekken hollend over de aarde, 

gehaast, elkaar verdringend, 

overladen, verdwaasd, overwerkt, en ij 

komen er nooit, zij hebben tijdgebrek; 

niettegenstaande al hun inspanningen 
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hebben zij tijdgebrek, hun tijdgebrek is 

zelfs zeer groot. 

 

De uren zijn tekort, de dagen zijn te kort, 

de levens zijn tekort…. 

 

Gij, Heer, Die buiten de tijd staat, Gij 

glimlacht wanneer Gij ons met de tijd ziet 

worstelen. Gij weet wat Gij doet. Gij 

vergist U niet, wanneer Gij de tijd onder 

de mensen uitdeelt. Gij geeft aan  

een ieder de tijd om te doen wat  

Gij wilt dat hij of zij doen zal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men moet geen tijd verliezen, geen tijd 

verspillen, geen tijd doden, want de tijd is 

een geschenk dat Gij ons geeft, maar het 

is een vergankelijk geschenk dat men niet 

bewaren kan. 

Heer, ik heb de tijd,  

ik heb alle tijd die Gij mij geeft, 

de jaren van mijn leven, 

de dagen  van mijn jaren, de uren van 

mijn dagen, alle zijn ze van mij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is mijn plicht ze rustig en kalm te 

vullen, maar dan ook helemaal te vullen, 

tot de rand toe.   

 

Ik vraag U deze avond niet, Heer, de tijd 

om eerst nog dit en dan nog dat te doen; 

Ik vraag U de genade om in de tijd die Gij 

mij geeft, bewust te doen wat Gij wilt dat 

ik doen zal.” 

 




