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Leren leven vanuit de bron - 'Het werkt'

J.H. Kuiper

We leven in een bruisende tijd. Veranderingen volgen elkaar snel op in deze wereld. Niemand kan die allemaal
bijhouden. Velen van ons zijn opgegroeid in de jaren zestig en zeventig, waarin het bijna onfatsoenlijk was om te
spreken van normen en waarden. Je was dan rechts, ouderwets en niet van deze tijd.
Nu maak je dan tot je verbazing mee, dat het weer heel gewoon is om daarover te spreken. Want het blijkt belangrijk te
zijn voor deze maatschappij. Als je geen normen en waarden hebt, hoe kun je dan je wapenen tegen zinloos geweld? Juist
in het losbarsten daarvan blijkt hoe belangrijk het is, dat ook mensen van vandaag zich nog ergens aan gebonden weten.
We plukken nu de wrange vruchten van het pleit voor anarchie. Daarom voeren links en rechts het pleit voor terugkeer tot
het onderhouden van normen. Moet je daar blij mee zijn?

Dat is nu typisch een pragmatische benadering. Het spreken over normen en waarden werkt. Het geeft daarbij eigenlijk
niet welke normen je hanteert, als je maar een set tot je beschikking hebt. Kenmerk daarvan is, dat je denkt vanuit de
vraag of je denken, werken, leren, wat dan ook, nut heeft. In de vorige eeuw kwam dit soort denken op. En het is nu
algemeen goed geworden. Als het maar werkt, is het punt geworden waarop we het leven om ons heen beoordelen. Als
normen en waarden werken, moeten we die hebben. Maar wanneer we van mening zijn, dat ze ons alleen maar
belemmeren, kunnen ze beter verdwijnen. Eigenlijk is dit toegepaste evolutieleer: goed is, wat het voortbestaan van de
soort mens bevordert. En dat is niet in alle tijden hetzelfde. Niet met elkaar naar bed gaan mag een goede norm zijn in een
tijd zonder voorbehoedsmiddelen, nu we de nadelen van zo'n levenswijze uitgebannen lijken te hebben, kan die norm wel
vervallen. Want het voelt goed. Dus waarom niet.

De benadering van het pragmatisme heeft uiteraard best wel zijn voordelen gehad. Vooral in de opvoeding en het
onderwijs. Je wilt je kinderen een goede set gereedschap meegeven voor later. Ze dingen leren waar ze wat aan hebben.
Het kan best handig zijn, als je goed in hoofdrekenen bent, maar ik heb toch de indruk dat daarop minder de nadruk valt
dan in de tijd toen ikzelf naar de lagere school ging. Je moet je tijd bijhouden. En uiteraard moet een regering wel rekenen
met het effect van haar beleid. Het gaat erom de toestand te verbeteren. Dan neem je – heel pragmatisch – maatregelen die
daarbij passen. En als een wetgeving niet het effect heeft dat je graag wilt, ga je de wet aanpassen. Met deze benadering
vanuit de zaak komt dus een heel stuk nuchterheid mee, waar je blij om mag zijn.

De benadering vanuit het pragmatisme heeft ook zijn armoede. Het heeft iets geweldig rusteloos. Je weet immers tevoren
niet of het werkt. Dat is maar afwachten. Het leven wordt één groot experiment. Trial and error is de enige methode om
verder te komen. Maar we praten niet over een technisch probleem, het gaat over levende mensen, die zin willen geven aan
hun leven. Door scha en schande wijs is ook wijs, maar vraag niet naar de prijs. Het opkomen van de ziekte aids kan dan
laten zien, dat het monogame huwelijk nog niet zo gek is, maar wat een slachtoffers heeft het eerdere losse gedrag
daarvoor gemaakt.

De benadering vanuit het pragmatisme heeft ook zijn invloed. Net zo goed bij christenen. 'Daar kan ik helemaal niets mee',
is een gangbaar argument geworden om onderwijs uit de Bijbel naast je neer te leggen. Het komt ook uit in de neiging om
te argumenteren vanuit je bedoelde aankomst. Natuurlijk, we weten allemaal dat het zo gaat in de praktijk. Vaak heb je
eerst je standpunt ingenomen en ga je er vervolgens argumenten bij zoeken. Het gevaar is groot, dat je dan alleen de dingen
ziet die je eigen standpunt lijken te steunen. Het andere laat je weg. Vrouwen moeten ouderling kunnen worden. Zoek daar
eens argumenten bij. Vrouwelijke ouderlingen lijkt ons niet zo'n goed idee. Hoe kun je dat onderbouwen. Juist zo'n
discussie moet niet pragmatisch, maar principieel gevoerd worden. Anders spreek je binnen de kortste tijd een andere taal.

Ga eens met elkaar na, hoe vaak zo'n pragmatische benadering voorkomt. In hoeverre kun je er gebruik van
maken om aan anderen iets duidelijk te maken van de betekenis van Gods wet.

Radicaal denken
Een radijs is een wortelknolletje. Het komt van het Latijnse woord radix. Met radicaal denken bedoel ik dan ook denken



vanuit de wortel van ons bestaan. Leren zien waaruit alles voortkomt. Dat is precies de omgekeerde weg. Terwijl
pragmatisme denkt vanuit de uitkomst, leren wij terug te gaan naar de oorsprong. De bron. Het voordeel is, dat je op die
manier rust krijgt voor je leven. Het opvallende is bijvoorbeeld in de discussie rond normen en waarden, dat die niet verder
ingevuld worden. Kennelijk maakt het niet zoveel uit welke je hebt, als je er maar een set van hebt. Maar dat betekent
ook, dat je heel je leven lang achter de steeds wisselende normen van het moment aanholt. Ethiek is veranderd in etiquette:
wat 'men' doet, is goed. Maar hoe zit dat tegenwoordig?

Er wordt gevraagd om normen en waarden. Mensen willen weten, waar ze aan toe zijn. Wat kan en niet kan. Heel
verleidelijk is het dan om te zeggen: wij hebben al normen. Al eeuwenlang kennen we de tien geboden. Als iedereen zich
daaraan ging houden, ging het een stuk beter in de wereld. En natuurlijk is het voor iedereen goed om zich eraan te houden.
Het GPV vermeldt ze ook in de richtlijnen voor de praktische politiek. De wet van God is goed voor de mensen die Hij
gemaakt heeft. Dat staat buiten kijf. We voelen ons gestreeld als een liberaal leider dat ook opmerkt en terugkeer bepleit
naar de christelijke normen. Juist daarom zien we misschien over het hoofd, dat zo'n benadering ook weer puur
pragmatisch kan worden.
Waarom wordt terugkeer naar die normen bepleit? Omdat ze goed zijn voor de wereld. Gedacht vanuit het nut, dat ze
kunnen hebben. Je bent dan toch weer bezig met de vruchten van de plant, en niet met de wortels die deze vruchten
dragen. Het opvallende is, dat je op die manier selectief omgaat met Gods geboden. Wel het zesde: niet doodslaan, maar
niet het zevende: niet echtbreken. Wel het achtste; niet stelen, maar het vierde over de rustdag is lastig. Het is plezierig als
iedereen de waarheid spreekt (het negende), maar van een vloek ligt niemand meer wakker.

Wat is voor ons de waarde ervan, dat men toch soms het juiste in Gods gebod inziet?

Daarom is het goed om door te gaan naar de wortel van ons leven. Paulus helpt ons daarbij als hij het heeft over de wet
van Christus, Galaten 6:2. Ook wel de wet van het geloof, Romeinen 3:27. Jakobus spreekt over dezelfde wet als de
koninklijke. Het is de wet die in één woord vervuld is: liefde (Gal. 5:14, vgl. Rom. 13:7v). We moeten ons niet laten
verleiden tot een 'horizontalistische' benadering van de wet, alsof het alleen om het gebod van de naastenliefde zou gaan.
Paulus laat telkens weer zien, hoe ons leven gebouwd wordt vanuit de liefde van Christus. Denk aan de voor het
verenigingswerk zo belangrijke tekst uit Efeziërs 3: 'geworteld en gegrond in de liefde kunnen we samen met alle heiligen
iets zien van Gods grote liefde in Christus'. Standaard in zijn brieven lijkt wel eerst de uiteenzetting van de 'leer' en dan –
naar ons gevoel soms als aanhangsel – een serie nieuwtestamentische toepassingen van Gods wet. Het is echter voor ons
steeds een uitdaging om te zien, hoe het één in zijn brieven steeds het ander betekent. Wie Christus aandoet, merkt dat zijn
leven verandert. Heel andere waarden komen naar voren: de zegen van de HERE, die maakt rijk, al ons zwoegen voegt
daar niets aan toe (Spr. 10:22). Daarom is er ook telkens sprake van de vruchten van de Geest. Christelijk leven is niet
leven naar een ideaal, waaraan je jezelf kunt optrekken, maar leven vanuit de bron, waar je elke keer opnieuw weer uit
mag putten. Christus zelf is ons toch geworden tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing (1 Kor. 1:30, vgl. HC
zondag 6, vr./antw. 18).

Hoe ziet u in de praktijk de verhouding tussen 'leer' en 'leven'?

Elke keer overstijgt daarom de christen het pragmatische. Een christen is een dief van zijn eigen portemonnee, want hij
steekt ook geld in dingen die in deze wereld niets opleveren (zending). Een ander helpen doet hij ook, als er ook maar
nergens een spoor te bekennen valt van welbegrepen eigenbelang. En heel de wet is van belang. Ook de minder
rechtstreeks toe te passen stukken. Zegt Paulus niet dat al wat tevoren geschreven is, tot ons onderricht geschreven is?

Daar zit voor ons een stuk correctie in: de Bijbel is geen magazijn waaruit we de dingen kunnen halen, die we op een
bepaald moment goed kunnen gebruiken. Wie zich door God wil laten leiden, brengt heel Gods openbaring in rekening.
Alleen zo kun je praktisch pragmatisme vermijden.
Tegelijk heeft het een gigantische uitdaging. Er zijn immers bijbelgedeelten die direct oplichten; er zijn er ook, die pas na
grondige overweging hun geheim voor ons loslaten. Maar elke keer probeer je eerlijk te zijn en je uitgangspunt te nemen in
wat God zegt. Dat is een verrijking voor het geloofsleven. Wie uit de Bijbel alleen maar haalt wat direct aanspreekt, houdt
weinig over.

Stel, dat je zelfs na lang speuren er niet achter komt wat God bedoelt met een bepaalde tekst. Wat doe je er dan
mee?



Een zakelijke benadering heeft zijn eigen waarde
Het lijkt allemaal heel massief wat we tot nu toe geschreven hebben. Tegenover de pragmatische benadering vanuit de
uitkomst een principiële vanuit de bron. Aan het begin van dit artikel hebben we wat voordelen genoemd van de
benadering op pragmatische manier. Gelden die nu helemaal niet meer?
Het is heel opvallend, dat wie zich bezig houdt met Gods openbaring, een zakelijke benadering van het leven van God
meekrijgt. Een mooi voorbeeld vinden we in Spreuken 26. Naast elkaar vind je dan de oproep: 'antwoordt een zot niet
naar zijn dwaasheid', en: 'antwoordt een zot naar zijn dwaasheid'. Door die op het eerste gezicht strijdige regels te geven,
leert God ons om op de omstandigheden waarin we voor Hem leven, te letten. De éne keer handel je naar vers 4; een
volgende keer wellicht naar vers 5. Soms is het goed om alleen te zien op het gebod en blind te zijn voor de toekomst,
maar niet altijd.
Je kunt hier ook wijzen op het accentsverschil tussen Paulus en Jakobus. Ze brengen inhoudelijk precies dezelfde
boodschap. Maar hun publiek is anders. Daarmee ook de vragen waar ze op moeten ingaan. Zo komen ze uit op een
schijnbare tegenstrijdigheid (Rom. 1:16 tegenover Jak. 2:24).

Dit is van groot belang voor de manier waarop wij omgaan met meningsverschillen. Boven stelden we, dat wie op puur
pragmatische manier het leven benadert, in feite elke keer zijn normen moet bijstellen. Leven is dan een voortdurend achter
de nieuwe ontwikkelingen aanhollen. Het maakt je onzeker. Daartegenover staat leven uit de bron. Je probeert alles te
doordenken vanuit de bron Christus. Dat geeft de eenheid in je leven. Het kan dan zijn, dat christenen die onder
verschillende omstandigheden leven, tot een verschillende toepassing komen van de wet van Christus. Misschien wel een
verschillende 'waarde' of 'norm' hebben.
Maar je kunt dat dragen in elkaar. Want je merkt dat je beiden put uit dezelfde bron. Dat is de waarde van een zakelijke
benadering.

Hoe kom je op een goede manier in gesprek over de verschillen van mening, die steeds meer lijken voor te komen?

Het is daarom ook van groot belang voor onze omgang met onze kinderen in de puberteit. Dat is immers de tijd om te
experimenteren. Met vallen en opstaan word je wijs. Normen, die je meegekregen hebt van je ouders, moeten hun eigen
plaats in je leven krijgen. Ouders kunnen niet alles van tevoren inzien. We weten niet in wat voor wereld onze kinderen
over vijfentwintig jaar leven, evenmin als onze ouders dat van ons wisten. Dat maakt je bescheiden. Maar niet ongerust.
Het komt erop aan om te leren drinken vanuit de bron van ons leven en zo de weg door het leven te vinden. Wie puur
pragmatisch daarbij een aantal dingen doorgeeft die tot nu toe beproefd bleken, moet wellicht later inzien dat hij ingehaald
is door de geschiedenis. Maar wie leert drinken vanuit de bron, geeft iets mee dat levenslang geldig blijft. Omdat het ons
leven in eeuwigheidslicht stelt.

Mag je je kinderen bewust fouten laten maken: al doende leert men. Zo ja, waar ligt dan de grens?

Een zakelijke benadering weet ook van de eeuwigheid
Hiermee komt misschien wel het voornaamste verschil aan de orde. Wie heeft ervaring van de eeuwigheid? Niemand kan
erover meepraten. Het is niet te controleren of het echt zo is. Op het kerkhof ligt iedereen naast elkaar. Toch laat de Here
ons zien dat juist daarin het grote verschil ligt: wij worden voor de rechterstoel van God openbaar, opdat ieder wegdrage
wat hij in zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad (2 Kor. 5:10). Het heeft dus iets geweldig beperkts om over
nut en onnut van je daden alleen te oordelen naar wat we in dit leven ervan zien. Of – heel pragmatisch gezegd – het doel
van het leven geeft de zin ervan aan. Wie leeft voor wat hier alles lijkt, zal dat immers anders invullen dan wie leeft voor de
toekomst. En elke christen leeft voor de toekomst. Daarom mag je weten dat wat je doet uit geloof, ook zin heeft 'in de
Here', al heeft het hier misschien een hoge prijs. We hebben daarmee voor de wereld van vandaag een geweldige
boodschap. Terwijl het pragmatisme tenslotte wel moet uitkomen bij de uiterste zinloosheid van het bestaan en de
verbrokkeling van het leven, geeft God ons uitzicht op de eenheid van ons leven in Hem, voor nu en eeuwig.
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