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Werkboekje 
De schrijver noemt het een werkboekje, een boekje met vragen, opdrachten en 
oefeningen. Het geeft aanwijzingen voor besprekingen in kleine groepjes, maar het zet je 
ook persoonlijk aan het werk. En als je het boek uit hebt, dan ben je er nog niet klaar 
mee. Achterin vinden we een bijlage die ons voor maanden aan het werk zet. De bijlage 
is een uitwerking van Galaten 5:22: ‘Maar de vrucht van de Geest is liefde….’ 
 
Ik kondig u het boek aan van ds. Philip Troost, getiteld Open lijnen, met als ondertitel: ‘Een 
cursus in omgaan met God en met elkaar’. Een werkboekje, inderdaad. Het zet ons aan het 
werk met een open Bijbel in de hand. Daarvoor krijg je praktische tips op de bladzijden 9-12. 
Maar tegelijk ook een boek dat op een prettig leesbare manier veel studiemateriaal aanreikt. 
Studie van de Schrift. Want dat vind ik een van de sterke punten van dit boek. De schrijver 
grijpt zelf steeds terug op de Bijbel, legt op een frisse manier bijbelteksten open, en laat 
daarmee zien hoe Gods Woord rechtstreeks op ons leven betrokken is en te betrekken valt. Ik 
mag u een fijn boek aankondigen en van harte aanbevelen. Als ik me niet vergis, heeft het zijn 
weg al gevonden naar velen toe, ook naar verenigingen. 
 
De lijnen open 
Lijnen zijn bedoeld om verbindingen tot stand te brengen. Denk maar aan een telefoonlijn. 
Als alles goed werkt, is er niets aan de hand, maar het wordt lastig als er ruis op de lijn komt. 
Zo is het ook met de lijnen van het geloof: de omgang met God en met elkaar binnen de 
gemeente. Die twee lijnen, daar gaat het boek over. Het eerste gedeelte gaat over de omgang 
met God in het gebed. Het tweede deel behandelt de omgang met elkaar in liefde. Let wel, er 
is geen waterdicht schot tussen de beide delen. Dat kan niet, want de ene lijn heeft alles te 
maken met de andere. Dat komt er in dit boek ook duidelijk uit. 
 
Vertrouwelijke omgang 
Wat is bidden? Bidden we om God op de hoogte te stellen van wat er speelt in ons leven? 
Nee, God wil de vertrouwelijke omgang. Laten we eens even stilstaan, niet altijd maar 
doorhollen. Laat alles wegvallen, en kom ertoe te genieten van het samenzijn met God. Laat 
er eens even niets anders zijn dan Hij en ik. In dat samenzijn hoef je je niet mooier voor te 
doen dan je bent. Het hangt ook niet van de (veelheid van) woorden af. Vergelijk het maar 
met de omgang tussen twee geliefden: er is iets tussen hen dat niet van woorden afhangt. 
Soms zitten ze woordeloos stil van elkaar te genieten. Op die toonhoogte staat dit boek. Wie 
nu misschien denkt dat we hiermee in een zwoel sfeertje terechtkomen, heeft het mis. Allerlei 
levensechte vragen over het bidden worden besproken. Wat mag je bidden? In welke 
houding? Wat beweegt je bij het bidden? 
Daarover nu: 
 
Motieven bij het gebed 
Eerst worden er drie oneerlijke motieven besproken. Het eerste is dat je bidt uit plicht. Ben je 
dan wel eerlijk bezig? Intimiteit moet toch niet plichtmatig worden, dan is het mooie ervan af. 
Je kunt ook oneerlijk bezig zijn, door te bidden op goed geluk. Dan ben je bezig 
vraagtekentjes te zetten bij Gods barmhartigheid en trouw. Of, en dat is een derde manier om 
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oneerlijk bezig te zijn, je bidt uit egoïsme, platvloerse hebzucht waarmee we bij God 
aankomen. 
Dan krijgen drie eerlijke motieven de aandacht. Het eerste is dat je bidt om God te eren. Als 
God jouw gebed verhoort, zou Hij er dan door verheerlijkt worden, zou een ander ermee 
geholpen worden, zou het mijzelf helpen om te groeien in het geloof? Een tweede eerlijk 
motief: verlangen om dichtbij God te zijn, zoals twee geliefden heel de wereld achter zich 
laten en opgaan in elkaar. Een derde motief is dat je weet: ik ben niet los vertrouwd. Je bent 
bang om dingen op eigen houtje te doen, je vertrouwt jezelf niet, en daarom geef je je over 
aan God. 
 
Vijf aspecten van het gebed 
Troost vraagt ook aandacht voor wat ik wil noemen: de vijf aspecten van het gebed. Gebed is 
allereerst lofprijzing. Laat maar horen dat je groot denkt van God, om wie Hij is: groot in 
trouw, in heiligheid en liefde. Daarna wordt genoemd de dankzegging, je prijst God om wat 
Hij doet en geeft. We vertrouwen ons toe aan de leiding van God, die alle dingen doet 
meewerken ten goede. Een derde aspect is de schuldbelijdenis. God zit daarbij niet te wachten 
op wazige zinnen, maar hij wil echt dat we het concreet over onszelf hebben, de zonde bij de 
naam noemen. Dat reinigt je verhouding met God, Gods genade komt indringender naar je toe 
en het betekent een impuls voor een heilig leven. Want als je steeds weer dezelfde zonde moet 
opnoemen, zal de afkeer ervan groeien, en zul je die zonde steeds minder willen doen. Dan de 
voorbede. Bij die voorbede kun je het beste structuur aanbrengen, anders verdrink je in de 
veelheid van noden en zorgen. Tenslotte leg je aan God je vragen voor je dagelijkse leven 
voor. 
In een volgend hoofdstuk laat Troost zien dat er aan bidden wel een prijskaartje hangt van tijd 
en discipline. Oefening is erg belangrijk om te groeien in gebed. Daarbij hoort ook dat je bidt 
bij een open Bijbel. 
Zijn handreiking over een gebedsschrift (p. 57) komt bij mijzelf wat gekunsteld over, maar 
misschien dat anderen daar wel mee geholpen worden om evenwichtig te bidden. 
 
Liefde kun je leren 
We zijn nu in het tweede deel van het boek aangekomen. In tien hoofdstukken wordt aan de 
hand van een bijbeltekst geschreven over liefde. Belangrijk is het onderscheid tussen eros en 
agapè. Eros begint bij het gevoel, wat je ziet in iemand, de gevoelens die een ander bij je 
oproept. Vanuit die gevoelens ga je van de ander houden. Eros rekent naar zichzelf toe. Je 
vraagt je af: wat kan die ander voor mij betekenen. Door deze eros-houding raakt de 
doorstroom niet alleen naar de ander, maar ook naar God toe verstopt. 
Heel anders is de benadering van de echte liefde, de agapè. Die begint niet bij mijn gevoelens, 
maar bij hoe God tegen de ander aankijkt. Zoals David, die zich niet aan Saul vergrijpt, omdat 
hij de gezalfde van de HERE is. Agapè gaat niet af op gevoel, maar is een bewuste keus, een 
beslissing om liefdevolle gedachten te denken en die gedachten om te zetten in woorden en 
daden. Het zal duidelijk zijn: echte liefde vraagt bergen energie, strijd, moed en kracht. 
 
Liefde drijft de vrees uit 
Uit alle hoofdstukken zou ik mooie dingen kunnen aanhalen. Ik maak nu een keus. Wat mij 
vooral heeft getroffen, is hoofdstuk 6 van dit gedeelte: liefde drijft de vrees uit. De angst voor 
God, voor zijn oordeel. Zolang die angst naar God toe er is, zal dat ook verstorend inwerken 
op relaties met mensen. De angst demonstreert zich al in het paradijs, doordat de mens zich 
schaamt. Dat geeft aan dat de mens zich niet meer veilig voelt. De mens heeft na de zondeval 
iets te verbergen, voelt zich bedreigd. Los van God ben je ertoe veroordeeld om te vluchten 
voor God. Het leven wordt een eindeloze wanhopige poging om jezelf te handhaven in een 
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onveilige wereld. Vrees drijft de liefde uit, dat zie je al bij Adam. Hij zegt tegen God: pak die 
vrouw maar aan. Niet ‘mijn’ vrouw, maar ‘de’ vrouw, die U mij gegeven hebt. Adam maakt 
zich los van Eva, om zichzelf tegenover haar te handhaven. De angst heeft de horizontale 
relatie aangetast, zeker nu de angst is binnengekomen in de verticale relatie. We hebben 
kogelvrije vesten aangedaan, defensieve omhulsels, waarmee we ons sterk maken tegenover 
de ander. We praten met elkaar vanachter een omhulsel, we hebben ons verschanst in een 
veilige positie. Hoe belangrijk is het dan om onszelf in gebed toe te vertrouwen aan God (u 
ziet hier de verwevenheid van het eerste en het tweede deel van dit boek). Dat drijft de vrees 
uit. Het is niet voor niets een refrein in de Bijbel: ‘Vrees niet.’ 
 
De liefde bedekt alles 
Dit staat in 1 Korintiërs 13:7. We kunnen maar moeilijk over dingen heen stappen. Hoe gaan 
we om met vervelende dingen? Zand erover? Onder de mantel van de liefde bedekken? Dat 
kost veel emotionele inspanning. Soms lukt het voor een poosje, totdat de uitbarsting komt. 
Vraagt 1 Korintiërs 13:7 dat we de dingen wegmoffelen, verdringen en onzichtbaar maken? 
Nee, we moeten vervelende ervaringen ‘overdakken’. De liefde overdakt, overdekt, 
overkoepelt. Het gaat in deze tekst over het uithoudingsvermogen van de liefde. Liefde maakt 
niet blind, maar ziet scherp. Ook al ziet ze onrecht, toch stopt ze er niet mee. Ze blijft 
doorgaan. Zoals Gods liefde (daar heb je weer de verticale lijn) maar bleef doorgaan met 
liefhebben, al werd Hij nog zo gekwetst. Dat is het geheim van het uithoudingsvermogen in 
de gemeente. Je hoopt dat Gods alles overspannende liefde wonderen kan doen. Die hoop 
motiveert tot grote verdraagzaamheid. 
 
Ik heb hier en daar wat aangehaald. Ik hoop dat dit een uitnodiging is om het boek zelf te 
lezen. Ik kan het alleen maar hartelijk aanbevelen. Met excuus aan schrijver en uitgever dat 
deze aankondiging wel wat aan de late kant is. 
 
N.a.v. Philip Troost 
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