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Leven met God in onze tijd

G.J. van Middelkoop

'Nog even en we praten over de vorige eeuw. Kijken misschien verwonderd terug op de dingen die we toen
normaal vonden. Alhoewel... normaal? Wat is dat eigenlijk? Het is zoals we leven, met vijftien miljoen mensen
op een kluitje aarde bij de Noordzee. Op vijftien miljoen manieren, want we storen ons allang niet meer aan 'de
norm'. 'Zoals het hoort' is veranderd in 'zoals ik het wil'. Als je maar gelukkig bent, dáár gaat het om.'
Zo begon een speciale uitgave van de Libelle vorig jaar, waarin een beeld werd getekend van hoe wij vandaag leven. 'Zo
leven wij: met 12 kinderen of met één. Actief tot ver over de 90. Met het geloof dat bij je past. Met of zonder man. Met of
zonder carrière. Met duizend en een liefhebberijen. Kortom: precies zoals wij dat willen!'

Hoe leven mensen vandaag?
Hoe voelen, denken en geloven mensen vandaag? In welke sfeer leven ze? Wat is de geest van onze tijd? Libelle gaf daar
een beeld van. En we herkennen dat wel, als we kijken naar onze omgeving. Maar wij leven daar midden in. En daarom
worden ook onze gedachten en gevoelens door die sfeer en die geest benvloed. Ook wij hebben last van de geestelijke
luchtvervuiling.
We moeten dat goed in de gaten hebben. En elkaar helpen dat goed te zien. En we moeten zoeken naar een eigen stijl van
leven. Naar een echt christelijk bestaan in deze tijd.
Daarover wil ik met u nadenken. We beginnen met een tekening van de situatie waarin we leven en het levensgevoel van
nu. Ik gebruik daarvoor de publicaties van Lindijer en Dekker, die vermeld staan bij 'Om verder te lezen'.

Op de vlakte
In 1989 viel de muur in Berlijn. Dat was het einde van het communisme, een ideaal dat jarenlang veel mensen had
geboeid. En ook veel ellende had opgeleverd. Het communisme heeft geen heilsstaat gebracht. Maar de bevrijding van het
communisme evenmin. En je kunt je afvragen: bestaat er vandaag nog wel zoiets als het geloof in een betere wereld? Een
ideaal waar velen van dromen, wat hen inspireert, en tot inzet en actie brengt? Of dreigen we allemaal weg te zakken in
lusteloosheid en onverschilligheid, in apathie en relativisme?
Idealen zijn uit, verslapping en ongeïnteresseerdheid heersen: alles is goed, alles mag, máákt niet uit. Veel mensen kijken
niet verder dan hun eigen kleine leven. We kunnen ons financieel van alles permitteren. Elke week halen we stapels folders
uit de brievenbus die ons aansporen tot nog meer consumeren, nog meer genieten. Het leven wordt oppervlakkig en leeg.
Alles heeft iets vluchtigs, het moet gauw klaar zijn en niet te diep graven. Vroeger keken veel mensen nog vérder. Ze
geloofden in vooruitgang en ontwikkeling van de wereld. Nu verwachten ze niet veel bijzonders meer van de toekomst.
Voortaan is er alleen nog maar meer van hetzelfde. We dobberen maar wat rond zonder een bepaald doel. We zijn beland
op een troosteloze vlakte, waarin het moeilijk is nieuwe wegen te vinden. We hebben het allemaal verschrikkelijk druk,
maar toch verliest het leven zijn vaart en perspectief.

Levensgevoel
De mens van vandaag weet vaak niet goed wie hij is en wat hij wil. Soms heeft hij iets van verwarring en verscheurdheid.
Hij heeft nogal wat kritische gevoelens en is geneigd aan veel te twijfelen. Hij staat argwanend tegenover oude idealen en
redeneringen. Hij bekijkt de dingen met ironie en een relativerende glimlach.
Hij denkt niet langer dat mensen een rijk van vrede en gerechtigheid op aarde kunnen stichten. Alleen op kleine schaal kun
je soms wat doen voor de nood van een ander mens.
Hij gelooft niet meer dat alles in het leven van hogerhand bepaald is; veel dingen zijn toevallig en hebben geen hogere zin.
Hij kent een gevoel van ongeborgenheid. Op veel geloofsvragen heeft hij geen antwoorden: hij weet het niet zo precies.
Vroeger zag de mens zich als een pelgrim: iemand met een bestemming, een doel en toekomst. Vandaag is hij meer een
vagebond, een zwerver zonder doel, een nomade zonder reisplan. Of een slenteraar. Hoe dan ook iemand die zich niet
binden of vastleggen wil.

Achterliggend denken
We hebben vandaag niet meer zoveel op met verhalen die een grote kijk geven op de zin van de geschiedenis. Of op de



wereld in zijn geheel. We hebben vandaag vooral oog voor het gewone menselijke bestaan en het regionale nieuws. Ons
bestaan heeft wel zin, maar die zin is kleiner, incidenteler, meer begrensd en ligt in de eigen levenskring.
We hebben meer aandacht voor de verschillen en vinden die positief. Je kunt de dingen in veel verschillende perspectieven
zien; er zijn vele waarheden. Jouw overtuigingen hebben dan ook maar een betrekkelijke geldigheid.
Ons beeld van de mens is veel 'magerder': stelt ons menszijn wel zoveel voor als we vroeger dachten? Kun je wel spreken
van autonomie en vrijheid? Zijn we eigenlijk niet erg ónvrij? Kun je nog wel spreken van een levensdoel? Drijven we niet in
een zee van onzekerheid?

Gevolgen voor het geloven
Een mens met zo'n levensgevoel gaat ook anders geloven. Hij kent een veel grotere bescheidenheid. Hij wil voorzichtig
zijn met grote woorden. Liever wil hij tastend denken en spreken. Hij heeft argwaan tegenover gesloten systemen en
kloppende dogmatieken. Iets is nog niet waar omdat het in de Bijbel staat of omdat de kerk het leert. Je mag alles
betwijfelen en onderzoeken. Hij gaat niet uit van vaste normen, maar gaat zoekend zijn weg. Hij wil ook open staan
tegenover andere manieren van geloven: je laat de ander vrij en bent tolerant. Hij weet ook niet zo goed wie God is, en
zegt liever niet te veel over Hem. In het geloven gaat het om het leven in déze wereld - daarin kun je God ontmoeten. Met
het gebed kun je in deze manier van geloven niet veel; je hebt meer aan meditatie.

Pragmatisme
In dit klimaat van twijfel, kritiek en diepgaande onzekerheid wordt het moeilijk duidelijke uitspraken te doen over de
werkelijkheid. Weten wij wel hoe de dingen zijn? Kun je wel zeggen wat de waarheid is? Is er wel zoiets als één waarheid,
die voor alle mensen en alle tijden geldt? Of moeten we dat maar niet langer geloven en het over een andere boeg gooien?
Doen we er niet beter aan ons te richten op de praktische situaties? En zeggen: waarheid is dat wat in de praktijk blijkt te
werken?
Die benadering noemen we pragmatisme. Daarin is de vraag dus vooral wat je moet doén. Niet wat je dénkt en víndt, is
het belangrijkste; kún je er iets mee, dáár gaat het om. Niet de waarheid of juistheid van je ideeën is van belang, maar de
praktische bruikbaarheid ervan.
Die pragmatische houding is bepalend voor onze moderne samenleving. We leggen een sterke nadruk op het praktisch
handelen, op zakelijkheid, op no-nonsense.
Dat hangt samen met een ingrijpende verschuiving in onze cultuur. We waren gewend vooral te vragen naar het wézen van
de dingen, naar het wát. Dat is bezig te veranderen: we gaan nu in de eerste plaats vragen naar het hóe, naar hoe de
dingen wérken. De eerste vraag is niet: wat ís dit, maar: wat doét het, waarvoor dient het, wat voor nut heeft het?

Pragmatisme en geloof
De pragmatische benadering heeft ook gevolgen voor het kerkelijk en godsdienstig leven. Ook hier vragen veel mensen
naar het nut en doel. Dan heeft de kerk voor jou geen doel en betekenis in zichzelf. Je voelt je dan ook niet geroepen om
de kerk als zodanig in stand te houden. Nee, de kerk moet ergens voor dienen. Ze moet je ondersteunen in je geloof. Of
ze moet de samenleving helpen aan normen en waarden. Maar als de kerk dat volgens jou niet genoeg doet, dan heb je er
ook geen boodschap aan.
En met het geloof idem dito. Veel jongeren hebben niets tégen het geloof, maar zij zien niet in wat het nut ervan is en dus
willen ze zich er ook niet aan binden. Kerk en geloof zien zij alleen maar als instrumenten. Werkt het niet, dan hoeft het niet.
Wie zo gelooft, maakt zich er niet meer druk om wat waarheid is. Ieder heeft zijn eigen kijk op de dingen, zijn eigen
waarheid. In feite is niets meer waar, tenminste niet in de zin waarin wij altijd over waarheid hebben gesproken. En aan de
andere kant is tegelijk álles waar. Zékere kennis krijg je niet. Ieder voor zich heeft zo zijn eigen opvattingen. Maar die
hoeven niets te betekenen voor hoe een ander denkt. En hoe een ander doet: je mag ook geen morele oordelen
uitspreken die ook voor anderen zouden gelden. En ook de waarden en normen die binnen een samenleving gelden, zijn
niet absoluut, maar kunnen verschuiven.

Waarden en normen
Wat vinden wij erg belangrijk in ons leven? Waar hebben we veel voor over? Dat noemen we een waarde. Zo is
gezondheid een belangrijke waarde voor veel mensen. Of het dienen van God. Normen worden van waarden afgeleid. Het
zijn meer concrete regels: rook minder!; bid elke dag!
Voor het gevoel van de mensen vandaag komen waarden en normen op uit de mens en de menselijke samenleving. Ze
geloven niet meer in een sterrenkoepel van eeuwige waarden, waarnaar je je koers zou moeten richten. Maar als je dat
loslaat, raken mens en samenleving wel hun richtsnoer kwijt. Norm en wet kunnen gaan glijden en verschuiven. Het is deze



onzekerheid, die mensen ertoe brengt weer te vragen welke waarden en normen we willen handhaven.

Christelijke tegencultuur
We keken hoe veel mensen vandaag in meerdere of mindere mate voelen, leven en denken. In dit klimaat leven wij. Deze
sfeer dringt zich aan ons op. Deze geest laat zijn invloed op ons gelden.
Wanneer wij de dingen geestelijk beoordelen, moeten we zeggen dat deze manier van voelen, leven en denken haaks staat
op het leven met God dat de Bijbel ons voorhoudt. Dat vraagt erom, dat wij haaks gaan staan op deze cultuur. Niet
meelopen in het gareel van deze wereld, maar ons op christelijk standpunt stellen. Andere mensen worden met een nieuwe
gezindheid (Rom. 12:2). En vanuit die andere innerlijke gezindheid ook vorm geven aan een eigen stijl van leven. Zodat we
komen tot een overtuigd christelijk leven in deze tijd. Een christelijke tegencultuur op basis van een totaal andere geestelijke
orintatie.

In een geestelijke beoordeling moet je vaststellen, dat het leven van de mens zonder God vandaag steeds meer 
ineenschrompelt. Het verliest de hoogte van het zicht op God. Het raakt de diepte kwijt van het leven uit genade. Het
wordt smalsporig in zijn beperking tot het eigen leven. Het gaat het perspectief van een toekomstverwachting missen.
Het christelijk geloof kan antwoord geven op deze probleemsituatie van chaos en onzekerheid. Verbondenheid met God
brengt groeiende volheid van leven. Ze bevrijdt van egocentriciteit en richt ons op God, in wiens liefde we ons geborgen
mogen weten. Ze laat ons beseffen, dat we gedragen worden door genade en daarin rust mogen vinden. Ze brengt ons
bestaan in het bredere verband van de gemeenschap, waarin we ons dienend mogen géven. Ze doet ons leven in de
verwachting van het komend koninkrijk, waarvoor we ons ook vandaag mogen inzetten. Dát is het grote raam waarin ons
kleine bestaan zijn eigen speciale plaats heeft.

Augustinus zag het bestaan van de mens op drie manieren verbonden met God: in wie wij zijn, in wat wij weten en in ons
liefhebben.
God is de basis van mijn bestaan. Hij is mijn Schepper en elke seconde van mijn leven is Hij het die mij draagt. God is
geen onpersoonlijke macht, maar een persoonlijk Vader, die mij als persoon aanspreekt en zo een waarborg is voor mijn
unieke identiteit - in dit geloof komen we de versplintering en de leegte van het denken zonder God te boven.
God spreekt tot ons door zijn Woord. Hij openbaart ons wie Hij is en wat Hij doet. Hij doet ons de waarheid kennen,
geen abstracte theoretische kennis, maar waarheid die bevrijdend en hartverwarmend is - dit geloof bevrijdt ons van
gevoelens van chaos en onzekerheid en brengt ons ook verder dan een pragmatisch handelen dat geen basis heeft.
Op God is ook ons handelen gericht. Wat we doen met ons bestaan en met onze kennis, hangt af van waar we voor gáán
in ons leven, van ons waarderen en kiezen. Om goéd te handelen richten we ons naar het goede. Dat is niet iets dat op
zichzelf staat, maar het is verankerd in wat God wil: Hij is dé Goede en Hij wil het goede, ook ín en dóór ons doen en
laten. Als we God liefhebben, zullen we ook zijn geboden liefhebben. En die geboden zien als aanwijzingen die bedoelen
het leven tot ontplooiing te brengen - dit geloof zoekt de norm dan ook buiten de mens, en wil die in liefde voor onze goede
God hoe langer hoe meer ook zelf van harte accepteren.

Laten wij in de verwarring en verwording van een cultuur die God steeds meer verlaat, steeds bewuster kiezen voor een
leven dat geleefd mag worden in verbondenheid met God, een leven waarin we van Hem steeds meer vastheid,
zekerheid en liefde voor Hem ontvangen mogen.

Drs. G.J. van Middelkoop is oud-conrector van de Gereformeerde Scholengemeenschap te Rotterdam en
oud-rector van de Gereformeerde Scholengemeenschap te Amersfoort; hij is eindredacteur van De Reformatie.

Gesprekspunten:
1. Welke elementen van het denken en voelen van vandaag herkent u bij uzelf en anderen in de kerk?
2. Dit denken kan de duidelijkheid en stelligheid van ons gereformeerd geloven heel makkelijk aanvreten. Realiseren we

ons dat genoeg?
3. Het is belangrijk dat we voortdurend goed voor ogen houden, wat de werkelijkheid is van wat we mogen geloven; dat

vraagt erom dat we écht zijn in ons spreken; en soms ook nieuwe formuleringen gebruiken om de werkelijkheid van wat
God openbaart, weer echt te laten oplichten voor onszelf en anderen.

4. Welke consequenties moet dit hebben voor de opvoeding?
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