
VERKENNING 
 
Vreugde doet je goed! 
 
Erik Dwarshuis 
 
Lachen is gezond. Op televisie zag ik een keer een documentaire over lachtherapie. Mensen 
die gestrest en opgejaagd waren, gingen onder begeleiding maar gewoon lachen. In het 
begin tegen hun gevoel in, maar gaandeweg meer ontspannen en uitbundig. Hier moest ik 
telkens aan denken bij de voorstudie voor deze artikelen. Misschien dat deze vreugde veel 
te oppervlakkig was om wezenlijk te helpen. Maar als zulke oppervlakkige vreugde al 
zegenrijk kan werken, wat mag je dan niet verwachten van echte vreugde? Het is ook al een 
oude wijsheid, die ontelbare keren bevestigd is door ziekenhuisbezoekers: Een vrolijk hart 
bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren (Spr. 17:22). 
 
Zou het dan voor gezonde mensen ook niet heel goed zijn? Natuurlijk! Het is goed de HERE te 
loven, uw naam psalmen te zingen, o Allerhoogste, in de morgenstond uw goedertierenheid te 
verkondigen, en uw trouw in de nachten, op het tiensnarig instrument en op de harp, bij 
snarenspel op de citer (Ps. 92:1-4). 
In dit tweede artikel willen we proberen het ‘recept’ dat we vonden in Nehemia 8, toe te passen 
op ons eigen leven. 
 
Werkhouding 
Laat ik daarom heel dichtbij, bij mezelf beginnen. Mijn dagelijks werk is dat van predikant. Een 
grote valkuil voor mij is om mijn werk vooral als zeer verantwoordelijk en ernstig op te vatten. 
Dat klinkt namelijk (in mijn oren althans) wel heel degelijk en christelijk, maar gezond is het 
niet. Want zomaar sneeuwt daardoor de vreugde onder. En ik ben vast de enige niet. Laat ik u 
daarom iets mogen verklappen uit de beroepscode voor predikanten, die we onszelf willen gaan 
opleggen. (De aanleiding tot het ontwerpen van zo’n beroeps- of gedragscode is een verdrietige, 
namelijk het aan het licht komen van gevallen van seksueel misbruik door predikanten.) Een paar 
van die regels spreken mij bijzonder aan. 
Wij beloven te laten merken dat wij niet in onszelf volmaakt zijn, maar rust en vreugde vinden in 
Christus. Wij zullen ons werk verrichten in een blijde en ontspannen atmosfeer en niet gestrest en 
krampachtig. En via onze inzet proberen we ook de gemeente te stimuleren tot blijde en 
ontspannen dienst aan God, in plaats van een vreugdeloze druk op haar te leggen. 
U merkt, dat we de lat zeker niet te hoog leggen voor onszelf. En hoe vaak ik me aan deze 
minimale eisen al bezondig, dat wilt u niet weten. Maar deze werkhouding is toch wel nodig om 
als predikant een goed beeld van Christus te vertonen. 
 
Vreugdebode 
De Bijbel zegt: Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode (Jes. 52:7). Hoe kan 
ik iemand vertellen dat het heerlijk is om knecht van God te zijn, als heel mijn wezen uitstraalt 
dat je er niet blij van wordt? Vandaar ook dat de gemeente vermaand kan worden om de 
ambtsdragers te helpen zo te werken: Laten ze het met vreugde kunnen doen en niet al zuchtende, 
want dat zou u geen goed doen (Heb. 13:17). 
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Voordat we verder gaan, eerst nog even de waarschuwing voor de binnenbocht. U weet hoe 
belangrijk het is voor een predikant om midden in de werkelijkheid te blijven staan. De 
werkelijkheid van degene die hij bezoekt, maar evengoed de waarheid over zichzelf. Een 
werkelijkheid die vooral om te huilen is. En hoe gemakkelijk sla je dat niet (minstens voor een 
deel) over? Om maar gauw over te stappen op de troost en de vreugde en het blijde vooruitzicht. 
Maar zonder wezenlijk contact met de droevige werkelijkheid blijft dat schrale vreugd. Dus in elk 
geval midden in die werkelijkheid staan. Tegelijk blijft de opdracht om blij te zijn, een echte 
vreugdebode. Voor mij is dat een voortdurende worsteling. Maar wel een worsteling die - zeker 
weten - vrucht mag dragen, vrucht van de Geest: liefde, blijdschap, enzovoorts. 
 
Werkelijkheid 
Wat voor mij geldt, geldt voor u denk ik op vergelijkbare manier. Met vreugde vrouw zijn 
bijvoorbeeld. Dat is toch de hemel? Maar dat is ook de opdracht voor hier en nu. En volgens mij 
kun je daar heel praktisch aan werken. Kies ervoor om dingen te veranderen in je agenda, in je 
manier van omgaan met anderen, in de manier van aankijken tegen jezelf en je lichaam, zodat je 
vreugde schept. Doe dat vooral met volledig oog voor de werkelijkheid, die allicht om te huilen 
is. Doe het toch maar, in de Here Christus. Heel belangrijk: in gehoorzaamheid aan Hem. En 
verwacht dan gerust zijn zegen, dat je inderdaad een voorsmaak zult krijgen van de eeuwige 
vreugde. 
Het bijzondere van dit ‘recept’ is dat je dus niet de werkelijkheid eerst moet veranderen. Is dat 
niet waar wij in de praktijk meestal op vastlopen? Onze vreugde wordt verhinderd door iets of 
iemand om ons heen, en we slagen er maar niet in om dat te veranderen. Maar dat vraagt de Here 
ook niet van ons. De Here vraagt ons om die werkelijkheid (inclusief onze eigen ellende) juist 
nuchter onder ogen te zien. En Hij zegt erbij dat zijn volbrachte werk onze werkelijkheid al 
voldoende veranderd heeft om inderdaad gehoorzaam blij te kunnen worden. Dát is wat wij 
moeten doen. Midden in die werkelijkheid die om te huilen is, in Christus toch maar gehoorzaam 
vreugde scheppen als vrucht van zijn Geest. 
 
G. Zou het nu niet mogelijk zijn om ieder voor zichzelf een voorbeeld te laten invullen, hetzij 

iets dat je al veranderd hebt, hetzij iets dat je zou moeten veranderen bij jezelf? 
 
Kerkdienst 
Nu kan ik het toch niet laten om tenslotte nog even stil te staan bij de kerkdiensten. Daar zou je 
toch bij uitstek de vreugde verwachten, speciaal bij het zingen? 
Voor mijn gevoel liggen nu een paar opmerkingen klaar om in te koppen. 
Met goed recht heeft het lezen uit de Bijbel en de bediening van dat Woord de centrale plek in de 
kerkdienst. Zo leren we de werkelijkheid zien. Logisch ook dat je aan de ene kant stil en klein en 
verdrietig wordt van de preek, terwijl er tegelijk maar één passende reactie is: de jubelende 
juichtoon over Gods machtige verlossing. 
En hoe vaak is die vreugde in eerste instantie, hoe passend ook, meer een gehoorzaam voldoen 
aan Gods eis dan dat het nou zo spontaan uit onszelf opkomt? En toch, als je serieus werk maakt 
van deze opdracht, dan kom je op grote hoogten samen. Door er inderdaad (desnoods tegen je 
gevoel in) voor te kiezen om toch maar heel bewust de lof op God te gaan zingen. 
Heel duidelijk blijkt dan ook dat je elkaar hierin meeneemt. In de gemeente zijn er ook, die de 
lofzang op momenten niet uit hun keel kunnen krijgen. Maar ze mogen mee opgetild worden op 
de vreugde van de gemeente. Zelfs een hele gemeente kan bijvoorbeeld door algemene flauwte in 
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het geloof niet aan hartelijke lofzang toekomen. Gelukkig dat we dan in psalmen en gezangen 
mogen meezingen met de kerk van alle tijden en plaatsen, om zo in die vreugde mee opgetild te 
worden. 
 
H. Drie vragen: 
1. Wat vindt u ervan als een vader tegen z’n zoon loopt te beweren dat het voor hem een feest is 

om naar de kerk te gaan, terwijl iedereen kan zien dat ook pa liever in bed was blijven 
liggen? 

2. Hoe zou je eraan kunnen bijdragen dat je werkelijk mee opgetild wordt in de lofzang? 
3. Wat zou die en die liturgische verandering kunnen verbeteren/verslechteren aan het op deze 

manier deel krijgen aan de grote vreugde in de Here? 
 
Laten we nooit vergeten dat we feestgangers zijn, op weg naar de bruiloft. 
Er staat immers geschreven: Daarom zal ik U loven onder de heidenen en uw naam met 
snarenspel prijzen. En verder zegt Hij: Verheugt u, heidenen, met zijn volk. En verder: Looft, al 
gij heidenen, de Here, en laten alle volken Hem prijzen. ... De God nu der hope vervulle u met 
louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des 
Heiligen Geestes (Rom. 15:9-13). 
Dus, laten we blij zijn en vreugde bedrijven, want de bruiloft van het Lam komt! 
 
 
Literatuur: 
In september 1992 (jrg. 46 nr. 9) heeft WEGWIJS ook een themanummer gewijd aan dit 
onderwerp: Gereformeerd welbevinden. Bij het schrijven van deze schets ben ik ervan uitgegaan 
dat in elk geval één of twee leden van de vereniging de artikelen van ds. H. Drost (‘Gereformeerd 
blij - blij gereformeerd’)en prof. G. Kwakkel (‘Zingt en jubelt de HERE van harte’) hebben 
gelezen en de krenten daaruit aan de bespreking kunnen toevoegen. 
Verder heb ik dankbaar gebruik gemaakt van het hoofdstukje ‘Blijdschap’ van dr. G. van den End 
in Water uit de bron, kernwoorden van het geloof 2, onder red. van drs. Henk Hagoort, Kampen 
1999. 
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