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Omdat er veel vragen waren, heb ik die niet één voor één voorgelezen en behandeld. In plaats daarvan heb ik
een aantal opmerkingen gemaakt over onderwerpen die in deze vragen en reacties naar voren kwamen. Door 
cursief wordt aangegeven wanneer weer gereageerd wordt op een volgende vraag of reeks vragen: de lezer
kan zo zelf wel nagaan op welke vragen deze bespreking een antwoord wil zijn.

Gestalte
Laat ik beginnen met de vraag of wij ons een beeld van God kunnen vormen. God heeft een gestalte, naar zijn beeld zijn
wij gemaakt. Maar zelfs in het paradijs voor de zondeval zag de mens God niet. God kwam wel in de avondkoelte en
Hij wandelde met Adam en Manninne. Het was het ene uur anders (meer nabij) dan het andere. Maar hoe het was, weet ik
niet.
God is overal. Toch lezen we in Openbaring dat God bij ons zal wonen. Zo'n mededeling heeft geen zin als God als het
ware - oneerbiedig gezegd - een alomtegenwoordige lucht zou zijn. Een gestalte is tastbaar, inderdaad. Ook is God een
Geest. Op de pinksterdag is zijn Aanwezigheid merkbaar in vuur en storm. Er zijn ook momenten dat Gods Geest Zich
terugtrekt.
God is overal. Zoveel mensen kunnen tegelijk tot Hem bidden en Hij hoort het! Dan moet Hij toch wel vormeloos overal
zijn!?
Iemand vraagt of er een soort vierde dimensie is. Wij willen het zo graag verklaren, maar dat kan niet.
Wel weet ik dat er veel is dat we niet zien, niet kunnen zien, maar eens wel zullen zien. En dat sommigen iets gezien hebben:
Paulus is opgenomen in de derde hemel, waar hij dingen hoorde waarvan het een mens niet geoorloofd is ze uit te spreken.
Wij weten daar niet van, maar daarom is het er wel!

Gods liefde
Gods beeld is ons in zijn diepgang en liefde getoond in Jezus Christus. Je schrikt ervan als je buurman dan zegt dat hij
het kruisigen van je zoon juist een toonbeeld van liefdeloosheid vindt. Maar zo'n uitspraak van een buurman kan je
wel helpen om weer te beseffen hoe verrassend, schokkend en ongewoon het is. Het kruis is schokkend, het is een
ergernis, totdat God je hart ervoor opent en je je gewonnen geeft dat zó de liefde Gods geschiedt. Dan wordt het ook
mogelijk om aan het beeld van God gelijk te gaan worden.
Mag je zeggen: 'Jezus in je hart krijgen' en 'ik word al de zonden de baas'? Het is verstandig om in je woordkeus dicht
bij de Schrift te blijven. De Bijbel zegt wel dat God de satan spoedig onder onze voeten zal vertreden, maar niet dat dat al
gebeurd is. De Bijbel zegt ook dat de liefde van God in onze harten is uitgestort, en ik denk dat dat een betere uitdrukking
is dan 'Jezus in je hart krijgen'. Al bedoelt men er soms volstrekt hetzelfde mee.

Door Gods Geest
Wanneer je over het beeld van God spreekt, heb je het ook over de Heilige Geest. In het vierde stuk van mijn toespraak
'Maak ons uw beeld gelijk' heb ik steeds het werk van de Geest voor ogen gehad. Als God ons boetseert, dan doet Hij
dat door zijn Heilige Geest.
Gevraagd werd of je het lied van Johannes de Heer 'Maak mij een beeld van U' wel mag zingen. Ik denk dat we t.a.v.
liederen wel wat milder moeten worden. Als een mens zingt, dan doet hij dat in de eerste plaats met zijn hart. Laten we
ervoor oppassen woordenwegers te worden! 'Maak mij een beeld van U', dat is: maak mij uw beeld gelijk.
We zijn wel naar Gods beeld geschapen, maar moeten toch weer aan Gods beeld gelijk worden. Want er is wel een kink
in de kabel gekomen. Als er van het beeld van God nog iets terechtkwam, zouden we er heel anders uitzien. We kunnen
zeggen dat de rails er ligt, maar de trein rijdt niet; er is de beeldbestemming, maar het is uitgevallen. En nu komt de stroom
van de Heilige Geest, die activeert ons weer. Die gaat restaureren en maakt ons meer dan we ooit gedroomd hadden, maar
wat God altijd al bedoeld had.

Rein van hart zijn, is dat een streven om aan uiterlijke reinheidsvoorschriften te voldoen en zoals in het jodendom het stipt
zijn in de tienden en in de offers? De Here Jezus zegt: hoe belangrijk dat ook is, het is vooral belangrijk dat je rein van hárt



bent. Dat kan een ander niet zo gemakkelijk aan je zien, maar God weet het wel van ons.

Het lijden
Er kwamen nogal wat vragen over het lijden. Als God de Almachtige in deze wereld alle dingen regeert, hoe moeten wij
dan met het lijden aan? We mogen ons niet uit het lijden een gesneden beeld maken en zeggen dat we zo'n God niet
willen. Gods beeld is niet af te leiden uit het lijden in de wereld. En wat is er een lijden! We willen het zo graag begrijpen!
Terwijl er in de Bijbel over het lijden zulke verschillende dingen gezegd worden: God stuurt het om ons te beproeven; het is
een straf op de zonde; het is het werk van de satan. Wij kunnen dat niet met elkaar rijmen, het is niet het een óf het ander.
Je doet er beter aan je af te vragen wat de Here je in dit lijden wil zeggen, of welke beproeving van de satan over je komt.
Zelfs bij natuurrampen moeten we veel open laten. Ik denk hier aan de Here Jezus toen Hij eens in een storm op zee was.
Je zou zeggen: dat is een natuurramp, dat is Gods werk. Maar de Here Jezus staat op en Hij bestraft de storm. Dat kan
dus ook! Sommige uitleggers zeggen dat de boze geesten uit Gadara Hem al zagen komen, en de storm de zee inbliezen
om Hem te gronde te richten voordat Hij bij hen kon komen. Dat zou kunnen. Er is meer tussen hemel en aarde als het gaat
om lijden en natuurrampen. Ook het leven van Paulus is enerzijds gestuurd door God, aan de andere kant zegt Hij tegen
Paulus: er is een engel van de satan in je leven, die je met vuisten slaat en die je heel wat keren een spaak in het wiel steekt.
Het is ons niet toegestaan van het lijden een kant-en-klaar beeld te maken. De mensen in Korinte dachten ook, dat ze
wisten, dat ze kenden. Maar Paulus zegt: als iemand door God gekend is, dán weet hij.

Gebed
Een derde reeks vragen heeft te maken met het thema eerbied. Dat God altijd hoger is, moet ook in onze lichaamstaal
uitgedrukt worden bij ons bidden. En dan niet alleen door de handen te vouwen en de ogen te sluiten. In onze kerken komt
de knielbank alleen uit het schuurtje bij een trouwdienst en dan zelfs nog niet eens altijd. Er zijn ook veel kerken, niet alleen
de roomse, waar de hele gemeente knielt in gebed. Je lichaam laat zien wat in je leeft en je lichaamsvorm helpt je bij wat je
wílt uitdrukken. Ik pleit ervoor het knielen, als gebaar van eerbied, weer in ere te herstellen, thuis en in de kerk, op het
goede moment en bij de juiste gelegenheid. Stel eens voor om samen te knielen, als er moeite is met een van je kinderen!
Dan ziet je kind jou ook door de knieën gaan. Wij zijn niet zo sterk dat we zonder hulpmiddelen en houdingen kunnen.
Vervolgens zegt iemand dat ze bij het ouder worden zich moeilijker kan concentreren bij het bidden, en dan probeert
zich een voorstelling van God op zijn troon te maken voor een zichtbaar houvast. Ik vind zo'n voorstelling als hulpmiddel
niet oneerbiedig, als je maar bedenkt: God is altijd groter dan je denkt!
Je leeftijdsontwikkeling kan ook een rol spelen, want vaak hebben we in onze jeugd een andere voorstelling van God dan
op latere leeftijd. Zo zien we dat al onze beeldvorming over God heel kwetsbaar is, omdat er veel van onszelf bij zit. We
hoeven daar niet van te schrikken, als we ons dat maar bewust zijn en dat onderwerpen aan de heilige Schrift.

Ik denk dat je mag bidden tot Jezus, en tot de Heilige Geest. Dat lezen we ook in de Schrift wel. Omdat de Here Jezus
waarachtig God is, mogen wij Hem aanroepen. En: 'O Geest, maak ons uw beeld gelijk', is een gebed tot de Geest. Naar
mijn mening is dat altijd een bidden in de gemeenschap met de Vader, binnen de Drie-eenheid. Wie bidt tot de Vader, bidt
niet buiten Jezus om. Maar ik denk dat je niet mag zeggen: ik bid wel tot Jezus, want ik bid liever niet tot de Vader.

Spreken over God
Hebben we aan de heilige Schrift niet genoeg om precies te weten wie God is en wat we aan Hem hebben? We
tasten bij ons beeld van God toch niet in het duister? Ik geloof dat de heilige Schrift ons inderdaad duidelijk laat weten wat
God van ons wil en wat Hij nodig vindt dat wij van Hem weten. Dat zegt onze geloofsbelijdenis ook. Daar belijden we ook
dat God ons niet een uitputtende kennis geeft, en dat er zelfs meer is dat we níet dan wél weten. Er is nog zoveel om naar
uit te kijken! We hebben nog heel wat geheimen tegoed! We zullen dingen meemaken die in geen mensenhart zijn
opgekomen. Nu zijn we nog op weg om de breedte en de diepte en de hoogte van Christus te leren kennen. Het is dus
waar dat de Bijbel duidelijk is, en een licht voor mijn voet. Hij is helder op mijn pad, maar om mij heen is nog veel duister.

Er zijn mensen die het niet eerbiedig vinden dat er steeds meer over de HERE als over de HEER gesproken wordt. Ik
doe er geen uitspraak over of het wel of niet mag, omdat dat samenhangt met gewoonten van je volk en van je
kerkgemeenschap. Bij ons is het ingeburgerd om de HERE als HERE aan te spreken. Ik denk zelf dat er heel dwingende
redenen moeten zijn om een ingeburgerde aanspraaktitel van de HERE in de aanspraak te veranderen. Maar als iemand
het eens over de HEER heeft, is dat nog niet per definitie oneerbiedig. Sommigen hebben het in hún kerk niet anders
geleerd.



God houdt van je
Soms wordt er te vlot over God gepraat, vooral bij evangelisatie: 'God houdt van je, zoals je bent; Jezus is je vriend;
God zorgt ook voor jou'. Laten we maar oppassen voor 'stuivertjes-evangelisatie'. Wie goud op zak heeft, moet niet met
een stuivertje komen dat misverstand kan oproepen. Als het waar is dat God van je houdt zoals je bent, dan had de Here
Jezus niet voor ons hoeven te sterven. Hij houdt helemaal niet van ons zoals we zijn! Maar Hij wil wel in zijn liefde ons
anders maken en onze zonden vergeven. En daarom houdt Hij heel erg van ons.
Er zijn wel bepaalde situaties waarin je kunt zeggen dat God van je houdt zoals je bent. Maar dan gaat het niet om zonden
en zwakheden en onkunde, maar om iemand met een handicap, iemand die bepaalde dingen niet kan. Dan mag je
inderdaad zeggen: God houdt niet van ons omdat we zo goed kunnen leren, of omdat we zo goed kunnen lopen, maar God
wil van ons houden omdat Hij ons liefheeft van Zichzelf uit.

Is Jezus je vriend? Ik keer het liever om: ben jij wel een vriend van Jezus? Maar Abraham dan, hij was een vriend van
God? Abraham was een bijzondere geloofsheld. De Here ging op een heel persoonlijke en directe manier met Abraham
om. Zo is Hij met niemand van ons omgegaan. Toch zegt de Here Jezus ook: Ik heb u vrienden genoemd. Wij, vrienden
van Hem? Daar word je stil van! Dan is het nogal wat om meteen te zeggen: nou, dan is Jezus m'n vriend! Als de koning
zegt: ik noem je mijn vriend, dan kun je toch nog niet zeggen dat hij ook jouw vriend is!
Ons spreken over God moet altijd heel eerbiedig zijn; laten we met het Hem sprekend invoeren maar voorzichtig zijn.
Degenen die vroegen of een boek als het veelgelezen Deadline wel eerbiedig is, wil ik, omdat ik het zelf niet gelezen heb,
wijzen op de bespreking in WEGWIJS (nov. 1998, p. 253-255).
In de moderne theologie wordt (o.a. door een man als Kuitert) ook een beeld van God gemaakt: als er in jouw
voorstelling van je wereld geen ruimte voor een schepping is, maar alleen voor evolutie, of als je het bestaan van engelen of
demonen als bijvoorbeeld ziekteverwekkers ontkent, dan moet je iets bedenken zodat een 'algemeen betwijfeld christelijk
geloof' op de een of andere manier past in jouw stopcontact. Dan wordt jouw stopcontact de maat voor alles.

Symbolen
God kan en mag niet afgebeeld worden, wel zijn apostelen en profeten en heiligen en voorgangers: gedenkt uw
voorgangers. De kerk heeft lang en vaak, en ook vandaag op veel manieren beelden gehad van de apostelen of van de
aartsvaders. Die waren symbolen van wat ze betekend hadden. Aan allerlei uiterlijke symbolen in dat beeld herkende je
bijvoorbeeld het geloof van Abraham. Daartegen verzet onze Catechismus zich niet.
Het gaat erom of en hoe groot de behoefte aan symbolen is. Soms worden in een kerk kunstvoorwerpen wel
geaccepteerd, als religieuze kunst. In gereformeerde kerken van voor de Vrijmaking zit vaak symboliek, en veel kunst,
denk aan de glasramen. Maar het belangrijkste is dat we ons afvragen wat we ermee willen en waarom.

Kun je symbolisch bijbelse geschiedenis uitbeelden? Je moet toneel niet willen rechtvaardigen door toneel over de
Bijbel. Kies dan liever iets over menselijke omstandigheden of conflicten of een leuke sketch, maar ga geen nieuwe
behoefte bevredigen aan de hand van de Bijbel. Zeker, in de geschiedenis kenden we oratoria als de Matteuspassion. Dat
zit tegen de verbeelding aan. Bijbels drama is er geweest. Nu wilt u natuurlijk het liefst dat ik zeg dat het goed is of dat het
niet goed is. Dat is het gemakkelijkst, dan kon u het met me eens zijn, óf niet. Maar we kunnen elkaar beter vragen wat we
ermee willen. Voegt het echt iets toe? Of voelen we ons dan eigenlijk niet te veel gelijk aan 'de heiligen van weleer'? En
nogmaals, wij mogen Jezus Christus, die waarachtig God is, niet afbeelden in een spel.

Doorslaan
Uit de vele vragen over het NDverslag van de jongerenbondsdag spreekt een zekere schrik over de nogal oneerbiedige
manier waarop in dit verslag op enkele punten werd gesproken over communiceren met God, alsof Hij vergelijkbaar is met
een telefoonvriend. Nu is een kort verslag in een krant niet geschikt om een oordeel te geven over een dag waar je niet
geweest bent en waar stellig veel meer is gebeurd en gezegd dan in het verslag doorkomt. Maar als we het nu alleen over
dat verslag hebben, moet wel erkend worden dat het een wat al te gemeenzame manier van spreken over onze God laat
zien.
Ik laat die bondsdag buiten beschouwing, maar in het algemeen signaleer je dit toch vaker tegenwoordig. Het is de
schaduwzijde van pogingen om eigentijds over je geloof te spreken. Op zichzelf is dat juist goed en we moeten ook niet
vastroesten in traditionele zegswijzen en beelden, maar de slinger kan ook doorslaan naar oneerbiedigheid in woordkeus en
in nieuwe vormen van omgaan met Bijbel en geloof. Het is de moeite waard om ons als kerkelijke gemeenschap steeds
weer te blijven bezinnen op de goede combinatie van vernieuwing en bewaring, van modernisme en eerbiedigheid.
En als er dan naar aanleiding van een persverslag vragen leven, dan lijkt het mij de moeite waard wanneer de besturen van



beide bonden (die van de jeugd en die van de ouderen) nog eens met elkaar overleg hebben over de vragen waar zij op dit
punt gemeenschappelijk voor staan.
Er kan zomaar een golf van onbedoelde oneerbiedigheid opkomen, door de prediking heen, door de opzet van de
eredienst heen, door de slordige manier van omgaan met je kerkgebouw heen... Dan wordt het wat ik in het maartnummer
van WEGWIJS heb genoemd, allemaal net zo plat als een plat huis zonder een toren, net zo plat als alles vandaag plat is.
Laat de kerk toch nog een plek blijven met een kerktoren: waar je met elkaar met een zekere schroom en dankbaarheid
omhoog kijkt. Waar het niet zo platvloers en alledaags is als de wereld om ons heen door de massamedia aan het worden
is.
Wil je wat doen voor de jeugd, dan moet je juist níet imiteren wat ze al overal te horen en te zien krijgen. Dan moet je
proberen iets eigens te ontwikkelen, wat jongeren ook aanspreekt. Dat mag best modern zijn. Ik wil ervoor waarschuwen
dat we niet alles wat nieuw is, meteen afwijzen. Het is de kunst om veel nieuwe vormen te vinden, maar wel met de nodige
schroom en respect.

In de kerk
Je kunt elkaar in de kerk ook voor de voeten lopen, door het over allerlei dingen oneens te worden en dat dan vaak met
een beroep op de Schrift. Bijvoorbeeld beeldvorming over de kerkgeschiedenis: je bent opgegroeid bij een bepaald
beeld dat lijnrecht van het paradijs precies uitkwam bij jouw plaatselijke kerk; dan hoor je dat er ook christenen in andere
kerken zijn en dat het in andere landen ook wel anders kan gaan met de kerk; weer anderen zeggen, dat je je niet zo druk
om die vrijgemaakte kerk moet maken, omdat God overal zijn kerk vergadert. Zo dreigen we van het ene beeld naar het
andere beeld over te slaan.
Om dat te voorkomen, moeten we in de eerste plaats onze kerkgeschiedenis kennen. Die is eerder begonnen dan 1944 of
1967. In de tweede plaats moeten we niet alles willen weten over alle kerken in Nederland. Ik ben lid van mijn gemeente,
omdat ik weet dat de Here mij daar een plaats heeft gegeven en dat ik daar een goede plaats kan hebben, en dus ook
moet hebben.

Luister naar elkaar, laat aan elkaar merken dat het gaat om de eer van God. Dat zal samenbinden. Dat geldt ook voor de
liturgie, die geen reden voor ruzie is! Misschien is er aanleiding voor ruzie, als het maar niet het berijden van stokpaardjes
is. Er zijn nogal wat stokpaardjes in omloop. Liturgie is God vereren, maar het gebeurt ook altijd in een concrete situatie
van een bepaalde tijd met bepaalde melodiëen en een bepaalde woordkeus met een bepaalde taal met een bepaalde
houding. Daarin moeten we met elkaar delen en naar elkaar luisteren. Liturgie mag nooit een wig zijn. De Bijbel zegt nu
eenmaal niet hoe de eredienst moet worden ingericht in de twintigste eeuw in Nederland in de vrijgemaakte kerken. Maak
er dus met elkaar wat moois van!

De Bijbel
Tenslotte nog enkele opmerkingen naar aanleiding van vragen over het gebruik van de heilige Schrift. Vanuit de Bijbel
kun je wel degelijk van God een beeld snijden, dat gebeurt op grote schaal. Je neemt een aantal bijbelteksten, bundelt die
en zegt: dat is het voor mij en de andere laat je liggen. Zo kun je bijvoorbeeld voorstander worden van het chiliasme, het
duizendjarig rijk, en het dringt niet meer tot je door dat jouw selectie van teksten eenzijdig en bevooroordeeld is. Ik noem
als voorbeeld het gebruik van orgels in de kerk, waarover nu in onze zusterkerk in Schotland grote onenigheid bestaat.
Zoiets gebeurt als je dingen die gedeeltelijk uit de Schrift en gedeeltelijk uit de geschiedenis komen, voor jezelf fixeert als
Gods wil. Dan maak je van de Bijbel een stok om de ander te slaan. Ik adviseer u om bij het lezen van de Bijbel vooral te
kijken naar wat in de Bijbel algemeen is. Niet: kan ik met die tekst wat ik graag wil in de gemeente, maar als het een
algemene tekst is, laat ieder van u bedenken wat goed is, wat lof verdient, wat waardig is. Dat is zo algemeen, dat kun je in
de twintigste eeuw zo meenemen en neerzetten.

Vaak zie je dat mensen de Bijbel in veel afgeleidere zin gebruiken, en proberen aan een tekst iets te ontlenen. Neem nou
de ziekenzalving. Er zijn groepen christenen in Nederland die de ouderlingen roepen als ze ziek zijn; ze vragen om zalving
met olie, en om gebed in de hoop dat de Here hen zal genezen. Dan beroepen ze zich op Jakobus 5. Maar het is nog niet
zo duidelijk dat die tekst letterlijk zo toegepast moet worden. Je kunt dus niet zeggen dat wie dat doet, meteen fout is.
Hier is gezamenlijke wijsheid en verdraagzaamheid nodig. Er zijn natuurlijk dingen die niet ter discussie staan: de twaalf
artikelen, de kern van ons belijden in de drie formulieren van eenheid.

Het gevaar bestaat ook dat we een gesneden beeld van God hebben, waar Israël buiten valt of waar juist Israël in valt. Er
zijn mensen die zo dwepen met Israël, het onbekeerde Israël, dat het erop lijkt alsof ze zich een gesneden beeld van een



Isralitische God hebben gemaakt. Maar er zijn ook mensen die zich niet realiseren dat wij allemaal ingeënt zijn in het volk
van Abraham, Isaak en Jakob. Je vraagt je af of ze zich misschien een beeld gesneden hebben van een God die
onpersoonlijk is en niet ooit aan een volk verbonden is geweest.

Tot slot
Ik ben de vragenstellers dankbaar voor hun stimulerende reageren op de lezing. De aandacht voor de eerbied van God
was ook daarin. Ik hoop dat de Here u en mij in het zoeken naar de eer van Hem, het respect voor Hem en de
voorbeeldfunctie in onze omgeving, veel vreugde zal willen geven. Ik hoop dat Hij ons meer en meer zijn beeld gelijk zal
willen maken.


