
VERKENNING 
 
Help – ik geloof!  
 
H. Drost 
 
Het gaf wel een schok in de gemeente. Ze was altijd zo positief… en nu ging ze opeens 
samenwonen. Ze zei: ‘Ik weet best dat jullie in de kerk er anders over denken. Maar ik 
wil en kan niet trouwen. Ik heb te veel ellende van het huwelijk gezien. Mijn vader en 
moeder zijn altijd braaf getrouwd geweest, maar er was geen liefde. En nu heb ik wel 
liefde…mijn vriend houdt van me. Maar vraag niet van mij dat we gaan trouwen: ik 
moet er niet aan denken. Zeker net zo leven als mijn ouders? - ik krijg het spaans 
benauwd bij de gedachte alleen al…’   
 
Liefdevol vermanen: jezelf kennen 
Wat doe je als iemand onderuitgaat? De besten kunnen onderuitgaan. Een broeder in de 
gemeente leek een 'eikenboom der gerechtigheid', maar blijkt vast te zitten in zonden met afgod 
Mammon. Een zuster leek een 'blanke lelie', maar blijkt een abortus achter de rug te hebben. Je 
kunt in de kerk verbijsterd zijn door wat je hoort - en wat doe je dan?  
 
Wat je dan zegt, ben je zelf… Wie denkt door goede daden voor God acceptabel te zijn, zal de 
gevallen broeder of zuster keihard veroordelen. Wie diep in zijn hart denkt door zijn 
vroomheid (lees: braafheid) gered te worden, zal een ander, die het niet redt afschrijven.  
 
Paulus laat in Galaten 6 zien hoe je houding tegenover de ander alles zegt over denken over 
jezelf: ‘Ook al is een mens overvallen door een misstap, werkt u die geestelijk bent dan aan 
zijn herstel in de Geest van zachtmoedigheid, erop bedacht dat uzelf niet verzocht wordt.’1  
Uit de geschiedenis van de kerk is een situatie bekend dat aan een voorganger verteld werd 
dat een broeder overspel had gepleegd. Zijn reactie was: ‘Hij gisteren, ik vandaag.’ Maarten 
Luther vertelt dit in zijn uitleg van de tekst uit Galaten en legt uit hoe je je moet gedragen 
tegen hen die gevallen zijn: ‘Hij is gevallen, het kan gebeuren dat jij ook valt en nog veel 
dieper en schandelijker dan hij.’ En hij voegt eraan toe: ‘En als zij, die er zo vlug bij zijn over 
anderen recht te spreken en hen te veroordelen, eens goed naar hun eigen zonden zouden 
kijken, zouden zij begrijpen dat de zonden van de gevallenen splinters zijn, maar hun eigen 
zonden balken…’2

 
Het heeft alles te maken met je eigen besef van zonde. Wie zijn eigen zonde kent, zal in liefde 
reageren. Wie zijn eigen zonde voor God niet (er)kent, zal hard oordelen. Je eigen geloof 
bepaalt de toon. Wie zich in het geloof een zondaar of zondares weet, begrijpt het probleem, 
maar weet ook de oplossing aan te wijzen: Jezus Christus. Vermanen over zonde is dan geen 
hooghartig afwijzen van de ander, maar een nederig vertellen door de ene zondaar aan de 
andere zondaar waar vergeving, heil en een uitweg is: in Jezus Christus.  
 
Liefdevol vermanen: Jezus Christus kennen  
Je merkt dus aan de reactie van jezelf op een ander, hoe het in je eigen hart is: ben je een 
wetticist, dan zul je iemand die zich niet aan de wet houdt, laten vallen.  
 

                                                 
1 De vertaling is van prof. Van Bruggen in zijn uitleg van Galaten, Kampen 2004 
2 Maarten Luther, Verklaring van de brief aan de Galaten, Houten 1992, p. 364 
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Een gevaar kan ook zijn, dat we zo vol begrip voor de zondaar of zondares zijn, dat we weinig 
meer doen met Gods geboden. Zo’n houding wordt vaak gevoed door de cultuur waarin we 
leven. In onze tijd wil iedereen zelf uitmaken wat waarheid is en hoe je leven moet. Je mag 
iets niet meer ‘zonde’ noemen. Ook in de kerk heeft die manier van denken invloed: je mag 
iemand die verkeerde dingen doet, niet meer zondaar of zondares noemen, maar je moet de 
ander vooral in zijn waarde laten. In die eenzijdige kijk raakt God buiten beeld: zijn Woord en 
zijn wetten spelen dan nauwelijks nog een rol. Soms lijkt er meer liefde voor de zondaar dan 
voor Gods heiligheid te zijn. 
 
Jezus was de vriend van zondaren.3 Hij was bewogen over mensen. Hij ziet mensen die 
gehavend zijn door het leven met al zijn teleurstellingen. Sommigen zijn zo verwond, dat het 
leven alleen maar huilbuien oplevert. Jezus ziet het en zijn hart is bewogen, vol liefde en 
ontferming. Hij kan dat op volmaakte wijze combineren met de liefde tot zijn Vader, tot het 
Woord van God, tot de geboden. Hij ziet zowel de zonde als de zondaar. 
 
Een prachtig voorbeeld is het gesprek met de Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Op een 
gegeven moment vraagt Jezus naar haar leven. Wat doet de vrouw? Ze doet wat wij allemaal 
zouden doen. Ze probeert eronderuit te komen: ‘Ik heb geen man.’4 Maar bij Jezus werkt die 
afleidingsmanoeuvre niet. Hij geeft haar geen kans om te ontsnappen. Hij legt vlijmscherp haar 
ellende bloot: 'Terecht zegt gij: ik heb geen man, want gij hebt vijf mannen gehad en die gij nu 
hebt is uw man niet…’ Hoe beleeft de vrouw dat? Het is pijnlijk, maar bij Jezus voelt ze zich niet 
afgewezen, integendeel, ze weet zich aanvaard. Hij biedt haar het levende water… en dat moet 
iedereen weten. Ze zegt later: ‘Komt mede en ziet een mens, die gezegd heeft wat ik gedaan heb: 
zou deze niet de Christus zijn?’ Christus legt de zonde bloot - om ons naar Zich toe te halen.  
 
Hij kon het volmaakt combineren: de liefde tot zijn Vader en de liefde tot de zondaar. Hij kende 
de liefde. Alleen waar Christus in je leven is, kun je goed vermanen. De Bijbel spreekt over 
vermanen ‘in Christus’. Dat betekent niet alleen dat je nederig bent, je eigen zonde kent en 
daarom ‘in’ Christus bent. Het betekent ook dat je de liefde kent, omdat je de levende relatie met 
Hem zo kent dat je ‘in Christus’ bent.5  
 
Vanuit Hem leer je de weg te gaan van de barmhartigheid: je staat naast de zondaar.  
Vanuit Hem leer je ook de weg van de gerechtigheid: je roept de ander tot bekering.   
 
Liefdevol vermanen: de ander kennen 
Wie zich eens zou verdiepen in de gesprekken tussen de Here Jezus en zondige mensen, 
wordt getroffen door het verschil. Het is dezelfde boodschap van de genade, maar het klinkt 
iedere keer anders. Dat heeft te maken met de situatie van de mens tegenover Hem. Ga maar 
eens na op welke toon onze Heiland spreekt tegen een tollenaar of een farizeeër, tegen een 
hoer of een wetgeleerde. Hij kent de mens. Hij weet waar hij of zij zich bevindt. Hij weet ook 
precies wanneer het gaat om vertroosten of bestraffen.  
 
Paulus schrijft over zichzelf dat hij ‘voor de zwakken zwak is geworden, om de zwakken te 
winnen’.6 Hij houdt rekening met hen, die nog niet zo lang christen zijn en nog erg gevoelig 
zijn voor de invloed van het heidense leven, waarvan ze net afscheid hadden genomen.  

                                                 
3 Dat is de mooie titel van het boek van drs. J. ’t Lam: Vriend van zondaren. Over vermanen in het pastoraat, 
Zoetermeer 2004. 
4 Johannes 4 :17 
5 Zie bij voorbeeld Romeinen 12:1; 1 Korintiërs 1:10; Filippenzen 2:1  
6 1 Korintiërs 9:22 
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Op weg naar de synode van Zuidhorn werd ik positief getroffen door de manier waarop 
Deputaten Echtscheiding van onze kerken onder woorden brachten hoe belangrijk het is te 
letten op de situatie van de ander. Er zijn allerlei factoren die meespelen.7 Je moet kijken naar 
iemands geloof: er zijn christenen met weinig geestelijk inzicht in de weg van het koninkrijk, 
die loopt door lijden naar de heerlijkheid. Er zijn broeders en zusters die hun weg moeten 
gaan in zulke zware omstandigheden, dat zij niet volhouden. Die zwaarte kan gelegen zijn in 
de omstandigheden, maar ook psychische moeiten kunnen de mogelijkheden van het geloof 
sterk beperken. Er zijn ook christenen die hun geluk en vervulling zoeken in dit leven. Er kan 
onverschilligheid en eigenwilligheid zijn.  
 
Liefde 
In de Bijbel betekent het woord ‘vermanen’ eigenlijk ‘erbij roepen’. Je roept de ander weer bij 
Christus. Bij Hem is vergeving, bij Hem is ook verandering. En afhankelijk van de situatie 
kan dat ‘erbij roepen’ verschillende kleuren aannemen. Het kan een verzoek (1), een 
vertroosting (2) of ook een bestraffing zijn (3).  
 
Doorslaggevend is daarbij niet wat ik denk of voel, maar wat God denkt en zegt. Paulus zegt 
Titus te vermanen ‘op grond van de gezonde leer’.8 Dat betekent dat we bidden om de liefde 
van Christus, die niet toeliet dat één van Vaders woorden werd aangetast en tegelijk zoveel 
liefde had voor zondaren, dat Hij ze uitnodigde om tot Hem te komen. Die houding kunnen 
we alleen biddend ontvangen.  
 
Om eens verder te lezen  
Matteüs 18:12-20 
Johannes 4  
Drs. J. ’t Lam, Vriend van zondaren. Over vermanen in het pastoraat, Zoetermeer 2004.  
 
Om te bespreken  
1. Bespreek hoe de drie elementen van liefdevol vermanen aan de orde kunnen komen bij het 
voorbeeld aan het begin van dit artikel 
2. Welke van de 3 kleuren (nl. een verzoek (1), een vertroosting (2) of een bestraffing (3)) zou 
het gesprek in de volgende situaties zou moeten hebben?  
a. Een weduwnaar gaat in zijn eenzaamheid opeens met een vrouw samenwonen. 
b. Een broeder heeft zich in tijd van economische achteruitgang door fraude in de nesten 
gewerkt. 
c. Een zuster kan niet aanvaarden dat Christus ook voor haar stierf. Ze heeft nooit veel 
waardering van anderen ervaren. 
3. Hoe ligt in uw gemeente de verhouding tussen het onderlinge en het ambtelijke vermaan? 
Wat zou het meest gebeuren?  
4. Bespreek dit citaat van Maarten Luther: ‘De vergeving van de zonden heeft betrekking op 
hen, die zwak zijn in hun geloof en hun gedrag, die hun zonden kennen en vergeving zoeken; 
de vergeving heeft geen betrekking op hen die de leer bederven, die hun dwaling en zonde 
niet toegeven, maar in een vijandige houding daarin volharden, dat het de waarheid en de 
gerechtigheid is.’            
 

                                                 
7 Zie Rapport Deputaten Echtscheiding voor de Generale Synode Zuidhorn (2002), p. 50-51. 
8 Titus 1:9  
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