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gelaagdheid van de Bijbel, ontstaan 
in meer dan twaalf eeuwen, en de 
wisselende culturele achtergronden 
in de Bijbel moeten we steeds mee-
wegen. Er is een groot verschil tus-
sen de kleinschalige landbouwsa-
menleving in Israël, waarop de 
wetgeving in Exodus of Deuterono-
mium betrekking heeft, en de we-
reldwijde macro-economische 
structuren vandaag de dag. Maar dat 
laat onverlet dat we, luisterend naar 
het veelvormige bijbels getuigenis, 
duidelijke grondlijnen kunnen trek-
ken, die vragen om vertaling en 
toepassing anno 2010.

God en naaste
Een ding valt ogenblikkelijk op als je 
Bijbel gaat lezen: rijkdom en armoe-
de vormen daar nooit een vraagstuk 
dat slechts economisch of sociaal 
van aard is. Het gaat niet om een 
probleem dat afzonderlijk behan-
deld kan worden en gereserveerd is 
voor het domein van de economie of 
van het recht. De omgang met geld 
en goed is altijd weer ingebed in de 
relatie met God en de naaste, heeft 
een duidelijke religieuze kant en 
heeft alles te maken met het ge-
loofsleven en de vroomheid.
Vanuit vier perspectieven trek ik 
enkele hoofdlijnen over de bijbelse 
gegevens over rijk en arm. Ik ont-

leen ze aan de grondstructuur van 
de Bijbel, de heilsgeschiedenis: van 
de schepping en zondeval naar de 
verlossing en de voleinding. De 
geschapen mens (die geniet van het 
goede), de gevallen mens (die Gods 
gaven misbruikt), de verloste mens 
(die anders in de wereld staat) en de 
mens onderweg naar Gods grote 
toekomst, die licht werpt op het 
heden. 
In deze eerste aflevering beperk ik 
me tot rijk en arm in het licht van 
Gods schepping. 

Positieve houding
‘En God zag dat het goed was.’ De 
vreugde over de schepping, die 
veelkleurig en veelvormig is, met 
vrucht en pracht en leven, doortrekt 
de hele Bijbel. God heeft deze we-
reld gewild, Hij geeft spijs in over-
vloed en het goede om te genieten, 
zo herhaalt Prediker. God geeft 
regen en vruchtbare tijden, en aan 
onze harten overvloed van spijs en 
vrolijkheid, zo prediken Paulus en 
Barnabas in Lystra. De Bijbel ken-
merkt zich door een principieel 
positieve houding tegenover het 
geschapene, de materie. God heeft 
de wereld aan de mens gegeven om 
te beheren en te behoeden en om 
van zijn bezit te genieten. Ik maak 
hierbij drie opmerkingen.

De Bijbel over rijk en arm 

Leven met God in tijd van welvaart [1a]

Meer dan 1 miljard mensen lijden elke dag 
honger, maar ook 1 miljard mensen heeft 
last van overgewicht. Ruim 100 miljard euro 
extra is nodig om de ontwikkelingslanden te 
helpen de gevolgen van de klimaatverande-
ring op te vangen. Sommige cijfers werken 
haast verlammend.

Nederlanders wonen in een 
land dat tot de zes rijkste 
ter wereld behoort. Als elke 

aardbewoner zoveel voedsel consu-
meert en zoveel energie verbruikt als 
de gemiddelde Nederlander, is het 
met deze wereld snel gedaan. Scep-
tici zullen deze cijfers natuurlijk 
willen bijschaven, maar ze blijven 
verontrustend genoeg. Zeker voor 
christenen, die willen leven vanuit 
de Bijbel, die we ontvangen als het 
Woord van God.
De Bijbel is ons meer waard dan 
goud, ja dan veel fijn goud, en is 
voor ons bron van vreugde, vroom-
heid en hoop. Maar diezelfde Bijbel 
spreekt diepe en duidelijke taal over 
rijkdom en armoede, over de om-
gang met geld en bezit en de naaste. 
Wij hebben allerlei bijbelvertalin-
gen: oud, nieuw of herzien, maar 
heeft de kerk der eeuwen deze bij-
beltaal over rijkdom en armoede wel 
altijd goed gehoord en doorvertaald 
naar het heden? Bij mijn weten is er 
geen heilige schrift, geen religieus 
boek van welke godsdienst dan ook, 
waarin zo frequent en indringend 
over rijkdom en armoede wordt 
gesproken als in de Bijbel – en dat 
zegt veel. 
Niet dat je uit de Bijbel een kant en 
klare christelijke leer voor de econo-
mie kunt afleiden. De Bijbel is ook 
geen grabbelton, waaruit je links en 
rechts wat teksten kunt plukken om 
die een op een toe te passen op de 
situatie van vandaag. De historische 
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De Bijbel heeft een positieve houding tegenover het geschapene. God geeft spijs in overvloed en 
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De eerste is dat het materiële niet negatief 
wordt weggezet als iets minderwaardigs 
tegenover de positieve waardering van het 
geestelijke, het ideële. Zo gebeurde het wel 
in bepaalde religieuze en filosofische stro-
mingen in de tijd van de Bijbel. Sprekend is 
wat Timotheüs schrijft: ‘verbiedende te 
huwelijken, gebiedende van spijzen te ont-
houden, die God geschapen heeft tot nut-
tiging met dankzegging, voor de gelovigen 
(…) Want alle schepsel Gods is goed en er is 
niets verwerpelijk, met dankzegging geno-
men zijnde.’ 
Een christen mag genieten. Typerend is hoe 
mensen zich stoorden aan de Heere Jezus: 
‘de Zoon des mensen is gekomen, etende en 
drinkende, en gij zegt: ziet daar, een Mens, 
die een vraat en wijnzuiper is.’ 

Rijke mensen
Mijn tweede opmerking: in de Bijbel wordt 
armoede bepaald niet verheerlijkt, als zou 
dit een hogere of betere staat des levens 
betekenen vergeleken met de rijkdom. Een 
ascetisch christendom met een armoede-
ideaal, zoals Franciscus van Assisi dat ken-
de, heeft een zeker recht, maar is in bijbels 
licht geen vereiste of iets dat bij voorkeur 
nagestreefd moet worden. De spreukendich-
ter Agur heeft ook oog voor het gevaar van 
de armoede: ‘of dat ik, verarmd zijnde, dan 
niet stele en de Naam mijns Gods aantaste’. 
Tot slot wil ik kwijt dat de Bijbel onbekom-
merd over zeer rijke mensen spreekt, en over 
rijkdom als vrucht van Gods zegen. In het 
Oude Testament waren de aartsvaders en Job 
rijke mensen, die Gods gunst genoten. Isra-
els koningen die in Gods wegen gaan, wor-
den met voorspoed en welvaart gezegend – 
denk aan Salomo. Ook in het Nieuwe 
Testament komen we rijken tegen: Zacheüs, 
die de helft van zijn bezit weggeeft, Lydia de 
purperverkoopster. In de vroegchristelijke 
kerk waren heren samen met hun slaven lid 
van een en dezelfde gemeente.
Bezitsvermeerdering en genieten van Gods 
goede gaven, het kan alles in de Bijbel wor-
den gezien in het verlengde van de belofte 
‘opdat het u welga, en opdat gij zeer verme-
nigvuldigt in het land dat van melk en ho-
ning is vloeiende’ (Deut.6:3). Het ideaal van 
het zitten ieder onder zijn wijnstok en onder 
zijn vijgenboom (1Kon.4:25) is sprekend, 
net als het perspectief van de overvloedige 
maaltijd van God op de berg des HEEREN, 
van reine gezuiverde wijnen en vet vol mergs 
(Jes.25:6). Jezus’ eerste teken was het red-
den van een bruiloft, met zoveel wijn dat er 
zeven dagen feestgevierd kon worden 
(Joh.2).

H.G.L. Peels 

column

Waar zijn we mee bezig?

Onlangs bracht de Onderwijsraad een rapport 
uit over Doelmatig Onderwijs. Daarin werd 
bepleit om in een professionele organisatie, 

zoals een school, niet alleen bij de leiding maar ook 
bij de professionals zelf een goed besef te ontwikke-
len over de hoogte van de kosten van hun diverse 
activiteiten. Daarbij deed de Onderwijsraad de sug-
gestie dat alle docenten via tijdschrijven eens bijhou-
den waaraan ze hun tijd binnen de school nu precies 
besteden. Hoeveel tijd vraagt de lesvoorbereiding, het 
correctiewerk, het corrigeren van onaangepast leer-
linggedrag en welk beslag leggen ouders op de tijd 
van de docent? 
De professionals reageerden furieus. Een docent, zo 
was de algemene teneur van de reacties, houdt zich 
verre van dit soort flauwekul, omdat hij vanuit zijn 
professionaliteit haarfijn weet waar de prioriteiten 
liggen. Tijdschrijven is overbodige rompslomp, kost 
tijd en zal ongetwijfeld door de schoolleiding mis-
bruikt worden om de autonomie van de docent verder 
uit te hollen.

Ik heb me over die felle reacties verbaasd en vind ze 
eerlijk gezegd van weinig professionaliteit getuigen. 
Juist iemand die een hoge mate 
van vrijheid geniet in het stel-
len van prioriteiten in het 
werk, een volle agenda heeft 
en veel variatie in de werk-
zaamheden ervaart, zou zelf 
moeten willen weten welk 
tijdsbeslag de verschillende 
onderdelen van het werk vergen. Gemakkelijk kun-
nen immers onevenwichtigheden insluipen die alleen 
door harde cijfers aan het licht kunnen worden ge-
bracht.

Eerstejaars studenten raad ik altijd aan een paar 
maanden bij te houden hoe ze de 168 uur die een 
week telt feitelijk besteden. Zij die dat advies opvol-
gen melden steevast terug dat ze zelf verrast waren bij 
het zien van de uitkomsten. Zo wordt het tijdsbeslag 
van persoonlijke lichamelijke verzorging en transport 
flink onderschat.

Het komt mij voor dat ook predikanten baat zouden 
kunnen hebben om enige tijd systematisch bij te 
houden hoe hun week er in termen van tijdsbesteding 
uitziet. Via een eenvoudig Excelbestand kost dit niet 
meer dan ongeveer 10 minuten per dag. Het gaat 
wellicht te ver om te beweren dat tijdschrijven een 
wijs hart oplevert, maar wel zou het kunnen bijdra-
gen aan een verstandige overdenking van de vraag 
waar we eigenlijk mee bezig zijn.

F.A. van der Duyn Schouten
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Onrecht
Voor dat eerste, armoede als on-
recht dat de rijke zijn medemens 
aandoet, krijg je in de Bijbel een 
scherp oog. De rijke verrijkt zich-
zelf door samenlevingsgeboden te 
overtreden, door klassenjustitie, 
door woeker, door oneerlijkheid, 
door diefstal, door uitbuiting. Da-
vid besteelt Uria, Achab besteelt 
Naboth. Rijk en goddeloos worden 
dan synoniem, net zoals arm en 
rechtvaardig samenvallen. Zij die 
akker aan akker trekken, hun bezit 
vermeerderen ten koste van de 
ander – zij vinden God tegenover 
zich, die Zich het lot van de armen 
aantrekt. 

Gevaar 
In de Bijbel krijg je ook een scherp 
oog voor het gevaar van de rijkdom. 
De wijze Agur wil niet alleen voor 
armoede bewaard blijven, maar 
ook voor rijkdom: ‘opdat ik, zat 
zijnde, U dan niet verloochene en 
zegge: Wie is de HEERE?’ 
(Spr.30:9). Het gevaar van de rijke 
is dat hij God niet meer nodig 
heeft, zich boven zijn medemens 
verheft, op zijn status en eigen 
macht vertrouwt. Dat is het begin 

van de ondergang, als de mens zich 
van zijn God isoleert, en van zijn 
medemens: hij raakt door de rijk-
dom en de zucht daarnaar verblind. 
Een schip op het strand is een ba-
ken in zee. Zo laat het grote lied 
van Mozes zien hoe het met Israël 
gegaan is. God heeft Israël rijk 
gezegend: ‘Hij deed hem rijden op 
de hoogten der aarde, dat hij at de 
inkomsten van het veld, en Hij deed 
hem honig zuigen uit de steenrots, 
en olie uit de kei der rots; boter van 
koeien, en melk van kleinvee, met 
het vet der lammeren en der ram-
men, die in Bazan weiden, en der 
bokken, met het vette der nieren 
van tarwe; en het druivenbloed, 
reine wijn, hebt gij gedronken. Als 
nu Jeschurun vet werd, zo sloeg hij 
achteruit (gij zijt vet, gij zijt dik, ja, 
met vet overdekt geworden!) en hij 
liet God varen, die hem gemaakt 
heeft, en versmaadde den Rots-
steen zijns heils’ (Deut.32:14v.; vgl. 
ook Deut.8:7-14). 
Rijkdom blijkt een heel gemakke-
lijke springplank te zijn naar afgo-
derij en geloofsafval.

Verontwaardiging 
Tegen het onrecht dat de rijken de 

Rijk zijn is gevaarlijk

Leven met God in tijd van welvaart [1b]

De Bijbel spreekt onbekommerd over zeer 
rijke mensen en over rijkdom als vrucht van 
Gods zegen. Toch overheerst in de Schrift 
niet de vreugde maar de zorg over de rijk-
dom. 

Deze bezorgdheid heeft 
alles te maken met het feit 
dat de mens is weggebro-

ken uit de unieke relatie met zijn 
Schepper. Adam en Eva namen 
geen genoegen met de rijkdom van 
de hof van Eden, zij wilden meer, 
en plukten van de verboden vrucht. 
Die basale houding van méér wil-
len verkrijgen, de dingen naar 
jezelf toehalen, en dat tegen Gods 
geboden in, zal de mensheid gaan 
bepalen. Het onbekommerde ge-
nieten van de zegen van de schep-
ping wordt overschaduwd door de 
gerichtheid op het eigen ik ten 
koste van de ander. Dat noemen 
we nu het jezelf willen verrijken. 
Haarscherp tekenen de bijbel-
schrijvers de kwalijke gevolgen 
daarvan, waarbij zij vooral op twee 
dingen wijzen: het onrecht van de 
rijkdom en het gevaar van de rijk-
dom.
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Rijkdom blijkt vaak een springplank te zijn naar geloofsafval.
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armen aandoen en tegen de verdwazing waar-
mee zij zich veilig wanen in de burcht van hun 
bezit, klinkt door de hele Bijbel heen een eenpa-
rig getuigenis. Niet ergens in de marge, maar in 
het hart van het evangelie van profeten en apos-
telen, vaak met een ondertoon van diepe veront-
waardiging.
Hier zet het vlammend protest en de sociale 
kritiek van de profeten in. De vinger van Nathan 
die naar David wijst: ‘Gij zijt die man!’ Vlijm-
scherp hekelt de profeet Amos de rijken met 
hun wandaden jegens de armen: ‘Hoort dit 
woord, gij koeien van Basan! Gij, die op de berg 
van Samaria zijt, die de armen verdrukt, die de 
nooddruftigen verplettert; gij die tot hun heren 
zegt: brengt aan, opdat wij drinken’ (4:1). 
Wat Amos in het tienstammenrijk Israël verkon-
digde, herhaalde Jesaja in dezelfde eeuw in het 
tweestammenrijk Juda: ‘Wee dengenen, die 
ongerechte inzettingen inzette, die moeite voor-
schrijven; om de armen van het recht af te wen-
den, en om het recht der ellendigen Mijns volk 
te roven, opdat de weduwen hun buit worden, 
en opdat zij de wezen mogen plunderen!’ 
(10:1v.; zie ook het huiveringwekkende beeld 
van Micha 3:2). 

Scherp 
In deze lijn liggen ook de radicale woorden van 
de Heere Jezus, vooral in het evangelie naar 
Lukas. In vele gelijkenissen stelt Hij het gevaar 
van de rijkdom aan de orde, bijvoorbeeld in de 
gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus 
(Luk.16), of zegt Hij, met het oog op de rijke 
jongeling, hoe moeilijk het is voor een rijke om 
in te gaan in het Koninkrijk van God 
(Mat.19:17vv.). Je kunt niet twee heren dienen, 
God en de Mammon (Mat.6:24). ‘Wee u, gij 
rijken’, zo klinkt Zijn stem (Luk.6:24). 
Even scherp is de analyse die Paulus geeft de 
levenshouding van mensen die graag rijk willen 
zijn: ‘Wie rijk willen worden, vallen in verzoe-
king en in de strik en in vele dwaze en schade-
lijke begeerlijkheden, welke de mensen doen 
verzinken in verderf en ondergang. Want de 
geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot 
welke sommigen lust hebbende zijn afgeweken 
van het geloof, en hebben zichzelf met vele 
smarten doorstoken’ (1Tim.6:9v). 
Met de postuur van een oudtestamentische pro-
feet prikt ook Jakobus de ballon van onrecht en 
eigenwaan van de rijken door: ‘Weent en huilt, 
uw rijkdom is verrot, uw goud en zilver verroest’ 
(5:1-6).
Eén ding is duidelijk: zoals de geschapen mens 
van het goede geniet, zo misbruikt de gevallen 
mens Gods gaven. Daarbij blijft de hoop, omdat 
de Schepper ook de Verlosser is.

H.G.L. Peels
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Breed en diep

De opleiding tot leerkracht tweedegraads 
voortgezet onderwijs – mijn werkplek – 
werd jarenlang bevolkt door studenten 

die voornamelijk uit de eigen achterban kwamen. 
Slechts een enkele keer gebeurde het dat er een 
student rondliep die geen christelijke levensover-
tuiging had. Deze kwam dan vrijwel altijd uit de 
onmiddellijke omgeving van de school. Bij het 
intake gesprek werd steevast gevraagd of hij of zij 
bereid was onze overtuiging te respecteren. Met 
uitzondering van een enkele schermutseling over 
kleding zijn er nooit echt problemen geweest.
In de laatste vijf jaar is de toeloop van andersden-
kenden binnen de opleiding echter sterk toege-
nomen. Studenten kunnen op het web naar een 
instituut zoeken dat bij hen past en de afstand tot 
een school is daarbij mede een bepalende factor. 
Niet zelden betreft het studenten die op een an-
dere opleiding toch niet vonden wat ze zochten. 
Ook daarin neemt het shopgedrag sterk toe. 

Bij de laatste inschrijving was ruim een kwart van 
de nieuwe studenten Engels een andere levens-
overtuiging toegedaan. Binnen onze opleiding 
wordt aan deze 
ontwikkeling 
uiteraard de 
nodige aan-
dacht gegeven. 
Wordt het aan-
tal niet-christe-
lijke studenten 
niet te groot en wat zijn de gevolgen van deze 
verbreding voor de verdieping. 
Interessant is de vraag hoe dit nu uitwerkt in een 
gewone les. Dit blijkt in de praktijk twee kanten 
te hebben. Aan de ene kant is er soms bij de stu-
denten uit onze achterban een gevoel van ver-
vreemding. Bij het behandelen van literatuur of 
bij de bespreking van vakdidactiek kunnen er 
standpunten worden ingenomen of keuzes en 
suggesties voorgesteld die de onze niet zijn. Wel 
mooi is het feit dat onze studenten regelmatig 
bevraagd worden hun keuzes en hun overtuigin-
gen uit te leggen. Dan ontstaan er prachtige mo-
menten in de les en zeker ook daarbuiten. On-
langs vertelde een derdejaars studente mij over de 
ontroerende gesprekken die zij gehad had met 
een moslima. 
De overgrote meerderheid van beide groeperin-
gen geeft aan dat ze de mix erg op prijs stelt. Dat 
neemt niet weg dat de toestroom van buiten 
nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Want 
te breed kan zomaar te ondiep worden. 

J. van Wijk
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Eigen stukje grond
Een tweede aspect is dat als God 
Zijn volk in het beloofde land 
brengt, ieder daarin zijn deel 
krijgt. Het zal Israëlieten niet ver-
gaan als de Kanaänitische bevol-
king, waar de stadskoningen de 
grond bezaten. Israël zal geen 
feodale samenleving mogen vor-
men. Een onvervreemdbaar bezit 
is het eigen stukje land. De bedoe-
ling hiervan is dat ieder bestaans-
middelen krijgt: grondbezit garan-
deert een bestaansbasis. In Israël 
mocht er geen arme zijn, en komt 
die er toch, door misoogst, door 
oorlogsomstandigheden, door 
ziekte of wat dan ook, dan zullen 
zijn naasten, ja heel het volk, die 
armoe zien af te wenden 
(Deut.15). Daarvoor staan er in de 
Thora allerlei wetten, waar we nog 
steeds veel van kunnen leren: 
- het renteverbod (Ex.22:25-27). 
Een geldlening dient om de arme 
erbovenop te helpen, niet om aan 
hem te verdienen (Deut.15:7). 
Zoals God Zijn volk genadig is, zal 
de ene mens de ander met mild-
heid bejegenen.
- het verbod van klassenjustitie 
(Ex.23:6). Een arme is geen out-
cast maar een volwaardige broe-
der.
- bepalingen omtrent het sabbats-
jaar. In het sabbatsjaar mogen de 
armen oogsten wat God op het 
onbewerkte land heeft laten groei-
en (Ex.23:10v.; Lev.25:1-7). De 
gedachte hierachter is dat God 
eigenaar van het land is en blijft. 
- bepalingen omtrent het jubeljaar 
(Lev.25): lossing van land, huizen, 
slaven. 
- de wet uit Deuteronomium 12:18 
en 14:27: bij een offermaaltijd 
moeten ook vreemdelingen, ar-
men en minderen worden geno-
digd. 
- de rand van het veld mag niet 
worden geoogst (Lev.23:22). De 

opbrengst hiervan is voor de arme. 
- de praktijk van het geven van 
tienden (Lev.27:30).
- in de offerwetgeving wordt reke-
ning gehouden met de geringe 
draagkracht van de armen (die 
mogen bijvoorbeeld volstaan met 
het brengen van een duif als offer).
De bedoeling van dit soort ver-
bondsbepalingen en het effect 
ervan is duidelijk. Wanneer er in 
Israël toch armen komen, moeten 
zij geholpen worden. Houdt een 
samenleving die armoe systema-
tisch in stand, dan zondigt ze 
hiermee tegen God zelf en tegen 
Zijn verbond (vgl. Jer.34 en 
Neh.5). ‘Gij zult niet begeren’ is 
de essentie van de wet. De omgang 
met de armen vormt de lakmoes-
proef van verbondsgehoorzaam-
heid.

Nieuwe levensoriëntatie
In het Nieuwe Testament horen we 
hoe Christus de wet van God ver-
vult, waardoor de diepste intentie 
daarvan in volle kracht het leven 
van de kerk doordringen zal. Dat is 
het derde element dat ik wil noe-
men. Jezus roept allen om Hem na 
te volgen, en de Zoon des Mensen 
heeft geen plek om zijn hoofd neer 
te leggen. Hij verkondigt het Ko-
ninkrijk van God en dat brengt een 
radicalisering van onze omgang 
met geld en goed en de zorg om 
het dagelijks leven: ‘Zoekt eerst het 
Koninkrijk van God en zijn gerech-
tigheid, en al deze dingen zullen u 
toegeworpen worden’ (Mat.6:33). 
Dat geeft een nieuwe levensoriën-
tatie. Nodig aan uw maaltijden 
armen, verminkten, kreupelen, 
blinden, zegt Jezus (Luk.14:13). En 
hij prijst een weduwe die van haar 
armoede haar hele levensonder-
houd, twee penningen, geeft 
(Mark.12:42). Wat werkelijk rijk of 
arm moet heten, komt in het evan-
gelie pas goed openbaar. 

Kijken naar wat echt telt

Leven met God in tijd van welvaart [1c]

Zoals de geschapen mens 
van het goede geniet, zo 
misbruikt de gevallen mens 
Gods gaven. Maar dat is 
niet het einde: de Schepper 
is ook de Verlosser.

De Heere laat Zijn schep-
ping niet over aan de zelf-
gekozen duisternis, maar 

roept tot Zijn wonderbaar licht. 
Dat breekt zich baan via de weg 
van het verbond dat Hij met ons 
mensen opricht. Met alle radicale 
gevolgen voor het dagelijks leven 
van dien, niet het minst ook op het 
gebied van omgang met de schep-
pingsgaven, met rijkdom en ar-
moe. 
Waar God verlost, krijgen Zijn 
oorspronkelijke bedoelingen met 
de schepping nieuwe gestalte. Hij 
had Zijn schepping gegeven aan 
de mens, niet in particulier bezit, 
maar om die in Zijn naam te behe-
ren. En wel zo, dat allen tot de 
schatten en vruchten van die 
schepping toegang zouden heb-
ben. Dat zie je terug in de bepalin-
gen van het verbond, in de Thora 
en in het Evangelie. Ik noem en-
kele aspecten.
Allereerst: God openbaart zich als 
de God die in het bijzonder oog 
heeft voor de zwakke, voor we-
duwe, wees en vreemdeling. Hij 
komt op voor wie arm is, wie in de 
poort terzijde wordt gedrongen. 
Hij is de God die Israël uit de sla-
vernij verlost, de armen uit de 
macht der rijken. Deze weten-
schap is bepalend voor de rest van 
het Oude Testament, en ook voor 
het Nieuwe Testament. Jezus 
Christus is de Gezalfde, die aan 
armen het evangelie zal verkondi-
gen. 

Dr. H.G.L. Peels is 
hoogleraar Oude 
Testament aan de 
Theologische Univer-
siteit Apeldoorn.
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over discipelschap in 
een tijd van overvloed.
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Barmhartigheid 
Zo zien we dat ook in het leven van 
de eerste gemeente de dienst der 
barmhartigheid centraal komt te 
staan. Wie zich door Christus’ 
bloed verlost weet, heeft Hem als 
Heer, en is niet in de ban van geld 
en goed. Vandaar dat de drempel 
voor de rijken zoveel hoger is dan 
voor de armen. De eerste gemeen-
te bestond niet uit rijken, machti-
gen en edelen (1Kor.1:26). Boven-
dien hadden de gemeenteleden 
alles gemeenschappelijk, zo te-
kent het boek Handelingen (2:44). 
En het bederf kwam daar waar in 
de eerste gemeente het sjoemelen 
met geld weer de kop opsteekt 
(Hand.5, Ananias en Saffira). 
Principieel 
vallen in de 
gemeente de 
grenzen tussen 
rijk en arm 
weg. Heren en 
slaven samen 
aan het avond-
maal, in Chris-
tus is rijk noch 
arm. Denk aan 
de collecte voor 
Jeruzalem, die 
in de Korinthebrieven een grote 
rol speelt. Alles in de vroege chris-
telijke kerk getuigt van een visie 
op geld en goed, die christenen 
principieel onderscheidde van de 
normen en waarden van de wereld 
rondom.

Voleinding 
Tot dusver zagen we rijk en arm in 
relatie tot de geschapen mens (die 
geniet van het goede), de gevallen 
mens (die Gods gaven misbruikt) 
en de verloste mens (die anders in 
de wereld staat). In deze laatste 
bijdrage moet ook duidelijk wor-
den wat rijk en arm in het licht 
van de voleinding betekenen. Het 
christelijk geloof heeft immers 
weet van het in Christus gekomen 
Koninkrijk van God en van de 
komst van dat rijk in volmaakt-
heid. Christenen leven als het 
ware tussen de tijden. Het hier en 
nu is niet meer het een en al. Wij 
zijn burgers van een rijk in de 
hemelen geworden, waaruit wij 
Christus als Verlosser verwachten 
(Filip.3:20). Dat komende vrede-

rijk van God werpt zijn schaduw 
(of licht) al vooruit in het leven 
van de gemeente nu, waarin soci-
ale verschillen worden opgeheven, 
en waar men zich het lot van de 
armen aantrekt. Dat heeft in zich 
iets van een anticipatie op het 
komende vrederijk van God, waar-
in alle nood verdwenen zal zijn. 
De wetenschap van de komende 
voleinding heeft grote consequen-
ties voor de vragen van rijk en arm 
in het heden. Twee punten wil ik 
noemen.

Relativeren 
Ten eerste relativeert dit het be-
lang van geld en goed. Jezus 
stuurt Zijn discipelen erop uit met 

de woorden dat 
zij zich niet van 
goud, zilver of 
koper moeten 
voorzien 
(Mat.10:9). 
Heel laconiek 
schrijft Paulus: 
‘Wij hebben 
niets in de we-
reld gebracht, 
het is openbaar 
dat wij ook niet 

kunnen iets daaruit dragen. Maar 
als wij voedsel en deksel hebben, 
wij zullen daarmee vergenoegd 
zijn’ (1Tim.6:8). Hij weet er zelf 
alles van wat het is om overvloed 
te hebben én om gebrek te hebben 
(Filip.4:11v.). Dit zijn niet meer de 
dingen waar het in het leven om 
draait. 
Met het oog op wat komt schrijft 
de apostel ons dat de tijd kort is: 
laten zij die kopen zijn als niet 
bezittende, en die deze wereld 
gebruiken als niet misbruikende, 
want de gedaante dezer wereld 
gaat voorbij (1Kor.7:30vv). 

Wat echt telt
Ten tweede wordt het hart van een 
christen gericht op wat wérkelijk 
telt. Jezus spreekt de mensen hier 
steeds weer op aan, bijvoorbeeld 
in de gelijkenis van de rijke 
dwaas. Deze man is druk bezig 
met zijn plannen om schuren te 
bouwen, zijn oogst daarin op te 
bergen: ‘Zie, gij hebt vele goede-
ren die opgelegd zijn voor vele 
jaren, neem rust, eet, drink en 

wees vrolijk.’ Maar als God komt 
en nog diezelfde nacht wordt zijn 
ziel van hem afgeëist, wat dan? Zo 
is het met hem die zichzelf schat-
ten vergadert, en niet rijk is in 
God (Luk.12:21). Wat zou het een 
mens baten zo hij de gehele we-
reld won, maar schade leed aan 
zijn ziel? (Mark.8:36). 
In de rij van leden die op de aarde 
zijn, die moeten afsterven, staat 
naast hoererij en onreinheid de 
hebzucht (Col. 3:5), die niets 
anders is dan afgoderij (!). En 
ondubbelzinnig is Jezus’ woord 
uit de Bergrede, die toch de 
grondwet van het Koninkrijk van 
God is: ‘Vergadert u geen schatten 
op de aarde, waar ze de mot en de 
roest verderft, en waar de dieven 
doorgraven en stelen; maar verga-
dert u schatten in de hemel, waar 
ze noch mot noch roest verderft, 
en waar de dieven niet doorgraven 
noch stelen; want waar uw schat 
is, daar zal ook uw hart zijn’ 
(Mat.6:19v). 
Daarom moet Timotheüs de rijken 
vermanen om hun hoop niet op 
onzekere rijkdom te richten, maar 
op God, die ons alles rijkelijk ten 
gebruike geeft (...) om weldadig 
te zijn, rijk worden in goede wer-
ken, gaarne mededelende zijn, 
gemeenzaam; leggende zichzelf 
weg tot een schat een goed funda-
ment tegen het toekomende, op-
dat zij het eeuwige leven verkrij-
gen mogen (1Tim.6:18v).

Babel en Jeruzalem
Hij komt, en dat betekent dat de 
stad Babel eraan gaat: ‘Wee, wee 
de grote stad, die bekleed was met 
fijn lijnwaad, en purper, en schar-
laken, en versierd met goud, en 
met kostelijk gesteente, en met 
paarlen; want in één ure is zo 
grote rijkdom verwoest’ 
(Op.18:16). Dan is er eindelijk 
plaats voor die andere stad, met 
zijn onbeschrijfelijke rijkdom: 
Jeruzalem met zijn twaalf poorten 
van paarlen en zijn straten van 
zuiver goud (Op.21:21). Het zicht 
op deze twee steden bepaalt fun-
damenteel ons zicht op de waarde 
van rijkdom en armoe, en het 
leven met God in een tijd van wel-
vaart heden.

H.G.L. Peels

Voleinding heeft  
gevolgen voor 
rijk en arm nu
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(vooral tijdens het koken) en spo-
radisch de tv. En dan blijft natuur-
lijk de druk of je toch niet moet 
gaan twitteren, msn’en of op Hy-
ves dan wel op Facebook moet 
gaan. 
Nu ik dit opschrijf schrik ik best 
van deze opsomming. Wat een 
prikkels, wat een infostress en wat 
een onrust of ik wel verbonden 
ben. Een tijd van overvloed, ook in 
dit opzicht. Wie herkent het niet? 

Web van begeerte
Wat doet deze overvloed met ons? 
Wat zijn de gevolgen voor ons 
levensritme, voor de wereld, voor 
ons huwelijk of ons gezin, voor 
ons geestelijk leven? Die gevolgen 
laten zich raden: we lijden aan 
overconsumptie en aan rustge-
brek.
Allereerst: overconsumptie. Als we 
eerlijk onder ogen zien wat er aan 
de hand is, moeten we constateren 
dat we met elkaar en ook persoon-
lijk lijden aan overconsumptie. We 
kopen nogal wat dingen die we 
strikt genomen niet nodig hebben 
en daarmee houden we met elkaar 
een productieproces in stand waar-
mee we de schepping zwaar belas-
ten. 
Het is in zo’n cultuur niet zo heel 
moeilijk om een soort koopversla-
ving op te bouwen. Een woord als 
funshoppen is daarbij veelzeggend: 
je koopt dingen, niet omdat je ze 
nodig hebt, maar omdat het je een 
goed gevoel geeft. Of je gaat naar 
een internetwinkel en klikt naast 
wat je zoekt ook dat andere artikel 
aan, gewoon, omdat het je toe-
lacht. En omdat regelmatig kopen 
een soort levensbehoefte is, let je 
ook maar niet te veel op de her-
komst van die spullen, of er kinde-
ren aan gewerkt hebben, of het 
milieu er erg door belast wordt, of 
er dierenleed achter schuil gaat. 
Want eerlijke keuzes op dit gebied 

kosten geld en dat gaat ten koste 
van je consumptieruimte. Zo zitten 
we allemaal, ongewild, op één of 
andere manier in een web van 
verleiding en begeerte, waardoor 
het systeem in stand blijft.
En dan: rustgebrek. Al die info en 
al die communicatie veroorzaken 
enorm veel onrust. In ons levens-
patroon, maar ook in ons hart. 
Alleen al het idee dat je mail zou 
kunnen hebben maakt je onrustig. 
In de stad zie ik geen jongere meer 
fietsen zonder mobiel in de hand. 
Elk stoplicht is voor hen een plek 
om hun inbox te checken. Voor 
veel mensen is het lezen van hun 
mail het eerste én het laatste wat ze 
doen op een dag. Het lukt hen niet 
meer om eerst stille tijd te houden, 
omdat ze automatisch hun mail-
programma openen. En gewoon 
een keer stil zitten, alleen maar 
denken, het komt er niet meer van. 
Ook dit is een web van verleiding 
en begeerte geworden. 

Discipelschap 
Nu is de vraag natuurlijk deze: is 
het geloof in Christus tegen deze 
overvloed opgewassen? Of word je 
ook als christen gewoon over-
spoeld door deze overvloed?
Om te beginnen moeten we maar 
heel eerlijk erkennen dat ons ge-
loof niet of nauwelijks opgewassen 
is tegen deze overvloed. In elk 
geval is geloof geen natuurlijke 
dam tegen alles wat op ons af-
komt. Dat vraagt om voortdurende 
bewustwording en oefening. Dat 
vraagt ook om een vormgeving van 
het geloofsleven die heel concreet 
is toegespitst op dit alles. 
Eén van de manieren om hiermee 
bezig te zijn is het gericht zijn op 
discipelschap. Discipelschap in de 
zin van: leerling zijn van Jezus 
Christus. Nu denkt iemand mis-
schien: discipelschap is toch ge-
woon een ander woord voor gelo-

Oefening in stil worden

Leven met God in tijd van welvaart [2a]

Wij leven in een tijd van overvloed. Zelfs een 
economische crisis verandert daar weinig 
aan. Tenminste, voor mij en vele medelan-
ders niet. Integendeel, het heeft er veel van 
weg dat we met elkaar en ook persoonlijk 
lijden aan overconsumptie

Waar bestaat die overvloed 
zoal uit? Om te begin-
nen is er een overvloed 

aan consumptieartikelen. Dit 
klinkt als een open deur, maar dat 
doet niets af aan het feit dat wij 
werkelijk bijna verdrinken in alle 
spullen die we om ons heen verza-
melen of kunnen verzamelen. We 
hebben allemaal zo onze terreinen. 
Voor de één zijn het kleren, voor de 
ander auto’s en accessoires. Voor 
mij zijn het boeken en cd’s die 
altijd lonken. Ik moet eerlijk toege-
ven dat ik de afgelopen jaren meer 
boeken heb gekocht dan ik kon 
lezen. Ik had er natuurlijk goede 
redenen voor: het zijn belangrijke 
boeken, onmisbare boeken, aan-
trekkelijke boeken en ik kan altijd 
zeggen dat ik als predikant toch bij 
moet blijven. Maar feit is en blijft 
dat ik ze niet meer uitgelezen krijg. 
Wat er dus gebeurd is – en volgens 
mij is dit voorbeeld herkenbaar 
voor iedereen – is dat ik geen weer-
stand heb kunnen bieden aan de 
overvloed en dus overspoeld ben.
In de tweede plaats is er een over-
vloed aan informatie- en commu-
nicatieprikkels. Ook hier blijf ik 
maar even dicht bij huis: ik heb een 
gewone telefoon, een mobiele 
telefoon mét internet, email, een 
pagina op LinkedIn, abonnemen-
ten op twee kranten, newsfeeds van 
drie andere kranten, een reeks 
tijdschriften (inclusief De Waar-
heidsvriend), radioprogramma’s 

Ds. B.J. van der 
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van de wijkgemeente 
Jeruzalemkerk in 
Amsterdam.



8 de waarheidsvriend 25 februari 2010 de waarheidsvriend 25 februari 2010 98 de waarheidsvriend 25 februari 2010

ven? Ja, maar toch is dat niet 
helemaal zo. Het woord discipel-
schap is namelijk de laatste jaren 
een aanduiding geworden voor de 
geloofspraktijk die antwoord geeft 
op de vraag: Wie is in je leven elke 
dag je leermeester, wie is het écht? 

Oefenen 
Een schrijver van wie ik op dit 
gebied veel heb geleerd is Dallas 
Willard, die onder andere een boek 
over de Bergrede schreef. Hij con-
stateerde dat veel Amerikaanse 
christenen wel heel erg bezig wa-
ren met de vraag hoe ze opnieuw 
geboren konden worden, maar 
niet met de vraag hoe ze konden 
groeien als discipel van Jezus in 
hun leven van elke dag. Met als 
gevolg dat hun karakter niet wordt 
veranderd naar het beeld van 
Christus, maar ook dat ze zich ten 
diepste laten leiden door de wetten 
van de wereld en niet door de les-
sen van Jezus. Om een voorbeeld te 
noemen: hoeveel christenen pro-
beren echt om Jezus’ opdracht 
‘zoek eerst het Koninkrijk van God 
en zijn gerechtigheid en al het 
andere ontvangt u bovendien’ in 
hun dagelijks leven als leidraad te 
hanteren? En hoevelen die zich dat 
voornamen zijn na een tijdje niet 
alsnog moedeloos gestopt? Hoeve-
len beseffen niet dat discipelschap 
een kwestie is van oefenen, geeste-
lijk oefenen, elke dag opnieuw?
Juist voor dat oefenen vraagt Wil-

lard grondige aandacht. Daarin is 
hij niet de enige. Het valt op dat er 
de laatste tijd weer veel wordt ge-
schreven over wat we in de kerk 
noemen geestelijke disciplines. 
Oefeningen van het geloof dus, die 
helpen om te groeien in een inner-
lijke overtuiging, die weer helpt 
om heel concreet leerling van Jezus 
te zijn in de praktijk van elke dag. 
Het is al een oud thema. Iemand 
als Voetius schreef er ook al een 
dik boek over, De praktijk van de 
godzaligheid, maar het is nodig dat 
in elke tijd weer opnieuw te door-
denken.

Toewijding en onthouding
Wat houden die geestelijke disci-
plines concreet in? Het is verhelde-
rend om te ontdekken dat we die in 
twee hoofdgroepen kunnen verde-
len: de disciplines van toewijding 
en de disciplines van onthouding. 
Onder de disciplines van toewij-
ding vallen onder andere: bijbel-
lezen, memoriseren, gebed, 
dienstbaarheid, aandacht, ritme en 
viering. Dit zijn dus allemaal oefe-
ningen die ons helpen ons op God 
en Zijn overvloed te richten. Daar 
tegenover staan de disciplines van 
onthouding en daaronder vallen 
onder andere: eenzaamheid, stilte, 
soberheid, vasten, orde, kuisheid, 
offer. Deze oefeningen zijn dus 
vooral gericht op het losraken van 
onze overvloed.
Van één ding ben ik inmiddels wel 

overtuigd: wanneer we in een tijd 
van overvloed daadwerkelijk en van 
harte discipelen van Jezus Christus 
willen worden (meer en meer), dan 
kan dat alleen wanneer we ons 
weer oefenen in de geestelijke 
disciplines. Want alleen door te 
oefenen (in gemeenschap met 
Christus en in de kracht van Zijn 
Geest) zullen we kloof kunnen 
overbruggen tussen onze inzichten 
en voornemens aan de ene kant en 
de dagelijkse praktijk aan de an-
dere kant. 

Stilte 
Wat betekenen deze concrete gees-
telijke oefeningen voor het om-
gaan met overvloed? Laat ik begin-
nen met één van de geestelijke 
disciplines van onthouding: de 
stilte. Het beoefenen van de stilte 
zou wel eens de belangrijkste gees-
telijke oefening kunnen zijn om 
los te komen uit het web van infor-
matie- en communicatieovervloed.
Wat ik daarbij van bijvoorbeeld 
Dallas Willard heb geleerd, is dat 
het belangrijk is om te beginnen 
bij het proeven van de stilte zonder 
meer. Stilte op zich dus, zonder 
daar een ander doel mee na te 
streven. Heel concreet: begin aan 
het begin van de dag eens met een 
paar minuten stilte. Alleen maar 
stil zijn. Verder niets. En proef 
eens wat die stilte betekent. Na-
tuurlijk zul je ontdekken dat je 
gedachten niet stilstaan, dat je 
steeds wordt afgeleid, dat je nei-
ging hebt om... Maakt allemaal 
niet uit. Gewoon stil zijn en proe-
ven hoe goed stilte is. Wat een 
geschenk het is. Wat een ruimte 
God je daarmee geeft.
Als je dat eenmaal geproefd hebt 
ga je ermee oefenen gedurende de 
dag. Je bent bijvoorbeeld gewend 
om als je de auto instapt meteen de 
radio aan te doen. Die laat je eerst 
eens uit. Je hebt de gewoonte om 
als je opstaat meteen je mail te 
checken. Dat doe je een uur later. 
Je voelt je gedrongen ál je kranten 
te lezen, altijd je telefoon aan te 
hebben, altijd verbonden te zijn. 
Doorbreek dat eens, om stil te 
worden. Je zult zien wat een zegen 
dat is.

B.J. van der GraafWat doet overvloed met christenen?
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ieder woord dat uit de mond van de 
Heere uitgaat. Wie dat aandachtig 
doet ontdekt dat er inderdaad een 
overvloed bij God is waar je van 
leven kunt. Het is belangrijk om 
ruimte te scheppen om van díe 
overvloed te proeven: aandachtig, 
bewust, genietend, ontvangend.
Als je dat eenmaal geproefd hebt, 
ga je ermee oefenen in de rest van 
de week. Op het moment dat je 
bijvoorbeeld in de verleiding komt 
een impulsaankoop te doen, wordt 
het gemakkelijker om tegen jezelf 
te zeggen dat dat je gevoel van 
leegte niet zal wegnemen. Op het 
moment dat je langs een billboard 

fietst, dat je een reclame hoort of je 
iemand enthousiast over iets hoort 
vertellen kun je daar toch even 
afstand van nemen en denken: 
nou, zou dat nou?

Lange doorwerking 
Het gaat ook om beslissingen met 
het oog op de lange termijn. Be-
slissingen met het oog op con-
sumptie worden heel gemakkelijk 
consumptiepatronen. Grote aan-
kopen kun je meestal alleen doen 
als je er geld voor leent of het aan 
je spaargeld onttrokken geld per 
maand weer aanvult. Beide beteke-
nen een maandelijks terugkerende 

Vasten en geven 

Leven met God in tijd van welvaart [2b]

Het beoefenen van de stilte is een belang-
rijke dagelijkse geestelijke oefening. Maar 
het gaat ook om beslissingen met een lange 
doorwerking. 

Ooit heb ik besloten geen 
MSN, Hyves of Facebook 
te gaan gebruiken omdat 

ik vreesde tureluurs te worden van 
al die opfloepend schermpjes. Ik 
zit wel op het professionele net-
werk LinkedIn en dat is gelukkig 
een rustige omgeving. Ik heb be-
sloten niet te gaan twitteren. Soms 
twijfel ik, omdat het ook wel nuttig 
kan zijn, maar het voordeel weegt 
niet op tegen de onrust. Ik ervaar 
deze keuzes als geestelijke oefe-
ningen die heel hard nodig zijn om 
de onrust het hoofd te bieden. 
Onrust die het geestelijke en het 
psychische leven bedreigt. Ik pro-
beer er ook met mijn kinderen over 
te praten, maar gemakkelijk is dat 
niet.

Vasten 
Naast stilte noem ik een andere 
discipline van onthouding: vasten. 
Het beoefenen van vasten zou wel 
eens de belangrijkste geestelijke 
oefening kunnen zijn om los te 
komen van het web van consump-
tieovervloed. Ook hier is het be-
langrijk om te beginnen bij het 
oefenen in vasten zonder meer. 
Vasten dus zonder daar een ander 
doel mee na te jagen. Concreet: 
begin er eens mee om één enkel 
moment in de week een maaltijd of 
een onderdeel van een maaltijd 
achterwege te laten. 
Gebruik de tijd die je anders nodig 
zou hebben om te eten bijvoor-
beeld om in de Bijbel te lezen. Wat 
je dan doet is je oefenen in het 
woord van Jezus dat je niet zult 
leven bij brood alleen maar bij 

Ds. B.J. van der 
Graaf is predikant 
van de wijkgemeente 
Jeruzalemkerk in 
Amsterdam.
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met de overvloed van God.                      Foto: Arjan van den Broek
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uitgave, wat je speelruimte beperkt. 
Voor je het weet is er eigenlijk geen 
ruimte meer om te geven. Of in elk 
geval niet genoeg ruimte. Korte 
termijnbeslissingen hebben soms 
een lange doorwerking.

Geven 
Dat brengt me bij een discipline van 
toewijding die voor ons thema van 
groot belang is: geven. De oefening 
van het geven is naast vasten mis-
schien wel de belangrijkste oefening 
die ons helpt om verbonden te raken 
met de overvloed van God.
Ook als het om geven gaat is het 
belangrijk om te beginnen bij geven 
zonder meer. Dus nog even niet 
bezig zijn met de vraag aan wie je 
geeft of aan wat, maar beginnen bij 
het geven op zich. Heel concreet: 
welke plek heeft het geven in het 
leven met God? 
Op de laatste dankdag hield ik een 
preek over het geven van de tienden. 
Voor mijzelf (en naar ik begreep ook 
voor mijn gemeenteleden) was dit 
een uiterst leerzame preek. Wat mij 
vooral weer in de oudtestamentische 
gegevens trof is dat het afzonderen 
van gaven daar prioriteit heeft. Ge-
ven is in het Oude Testament nooit 
een sluitpost, iets wat je doet nadat 
je eerst je vaste lasten hebt betaald 
en hebt geconsumeerd. Nee, geven 
is de openingshandeling. Of het nu 
om eerstelingenoffers gaat of om de 
tienden: het eerste waartoe een Isra-
eliet zich geroepen wist was het 
afzonderen van de gaven. 
De bedoeling daarvan is ook duide-
lijk: door geven tot prioriteit te ma-
ken word je er steeds aan herinnerd 
dat we leven van de geef. Hoe hard 
we ook werken, hoeveel we ook 
verdiend denken te hebben, uitein-
delijk leven we uit de hand van onze 
Schepper.
Het is dus een heel vruchtbare gees-
telijke oefening om in onze finan-
ciële planning te beginnen met het 
vaststellen van onze giften en pas 
daarna te kijken naar onze vaste 
lasten en ruimte voor vrije beste-
ding. Want op die manier oefenen 
we ons erin om los te raken van 
onze eigen overvloed en dat schept 
weer ruimte om anders met ons 
koopgedrag en consumptiepatroon 
om te gaan.
Een altijd weer terugkerende vraag 

Boekaankondigingen
Drs. Pieter L. de Jong
50 x de heilige Geest.
Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer; 60 blz.; € 9,50.
Een bijbels dagboekje van de hervormde predikant uit 
Delfshaven dat bedoeld is voor de periode tussen Pasen 
en Pinksteren, maar ook daarbuiten gebruikt kan 
worden. Ds. De Jong legt vooraf de vinger bij de toege-
nomen aandacht voor de Geest: ‘Ik zeg niet dat het 
allemaal onzin is. Maar ik zeg wel dat het heel bijzon-
der is zoals de Geest van Pinksteren ineens Jezus als 
het ware voorbijgestreefd lijkt te zijn.’

Angela Hunt
De reizigers.
Uitg. Mozaïek, Zoetermeer; 451 blz.; € 19,90.
Derde deel van een romanserie over het leven van Jozef, 
waarin we lezen over rivaliteit tussen Jozefs zonen 
Manasse en Efraïm.

Hijltje Vink
Verliefd en zo…
Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer; € 27,80.
Voor bovengenoemde prijs is een vertelboek, een hand-
boek en een werkboek beschikbaar over het mensen 
met een verstandelijke handicap leren omgaan met 
seksualiteit. Vertelboek en werkboek zijn voor de jon-
geren zelf – ook aan te vragen door leerkrachten – ter-
wijl het handboek zich meer op ouders en opvoeders 
richt, onder andere met aandacht voor bescherming 
tegen seksueel misbruik. Aan dit project deed onder 
andere Op weg met de ander mee, de hervormde ver-
eniging voor mensen met een handicap.

Dr. Henk Florijn
Leer mij van dag tot dag. Dagboek van bijbelse gedich-
ten.
Uitg. De Groot Goudriaan, Kampen; 393 blz.; € 24,90.
Een mooi cadeau voor wie van oudere, met name or-
thodox-gereformeerde poëzie houdt. Dr. H. Florijn 
bracht bijbelse gedichten van Nederlandse dichters uit 
de zestiende tot de achttiende eeuw bijeen. Door de 
vormgeving is de bundel als dagboek bij de Bijbel te 
gebruiken.

Cindy Woodsmall
Als de Morgen komt.
Uitg. Den Hertog, Houten; 386 blz.; € 20,90.
Opnieuw een roman over het leven in de amishge-
meenschap, die de verloofde Hanna in dit boek ont-
vlucht.

H.B. Slagter
De Geliefde. Zeven omschrijvingen van Jezus Christus.
Uitg. Everread, Wijk bij Duurstede; 64 blz.; € 5,50.
Bijbelstudieboekje waarin ingegaan wordt op omschrij-
vingen van Christus: Geliefde, Hogepriester, Zoon, 
Knecht, Koning, Profeet, Gezalfde.

Ds. Johannes Barueth
De rijke man en Lazarus.
Uitg. De Roo, Zwijndrecht; 80 blz.; € 11,90.
Dr. C.R. van den Berg zette vier preken over de rijke 
man en Lazarus van de achttiende-eeuwse ds. Johannes 
Barueth in de huidige spelling over.

PJV

daarbij is of we in de christelijke 
gemeente gehouden zijn aan de 10 
procentregel. Naar mijn mening 
moeten we als christenen niet op 
een wettische manier met de 10 
procentregel omgaan. Feit is wel dat 
het handelen in de geest van deze 
wetten heel heilzaam is. 

Karaktervorming 
Het is belangrijk om bij het denken 
over discipelschap in een tijd van 
overvloed weg te blijven van mora-
lisme en wetticisme. Discipelschap 
is geen kwestie van je aan de regel-
tjes houden of elkaar een schuldge-
voel aanpraten over allerlei concrete 
zaken in ons leven. In discipelschap 
gaat het ten diepste om karaktervor-
ming naar het beeld van Christus. In 
die karaktervorming gaat het onder 
andere om het aanleren van nieuwe 
gewoontes en levenspatronen, zodat 
ze ingeslepen worden in ons inner-
lijk. Het gaat bij christelijke karak-
tervorming ook om het beoefenen 
van christelijke deugden, zoals ma-
tigheid, nederigheid et cetera. Dit 
alles gaat dus nog vooraf aan con-
crete vragen als wat koop ik wel en 
niet en hoe moet ik omgaan met al 
die informatiestromen.
Tot slot een citaat van Graham Tom-
lin, uit zijn mooie boek Geestelijk fit. 
Over christelijke karaktervorming. Hij 
schrijft: ‘Discipelschap gaat over de 
ontwikkeling van christelijk karak-
ter. Anders gezegd: de ontwikkeling 
van het vermogen om Gods wil te 
doen zonder daar echt over na te 
denken – in zekere zin moeiteloos. 
Christelijke deugden worden alleen 
ontwikkeld in relatie met andere 
christenen, in de kerk. Maar als 
kerken deze taak serieus nemen, 
moeten ze er misschien heel anders 
uit gaan zien dan ze nu doen. De 
uitdaging is dat kerken net zo toege-
wijd zijn aan het doel van spirituele 
gezondheid en conditie, de ontwik-
keling van christelijke deugden, als 
sportscholen toegewijd zijn aan de 
ontwikkeling van fysieke gezond-
heid en conditie. Dat is de echte 
uitdaging. En deze taak is van le-
vensbelang. Niet alleen de overle-
ving van de kerk, maar ook die van 
onze cultuur en zelfs die van de 
planeet waarop we leven staat op het 
spel.’

B.J. van der Graaf
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band. Het vraagt om de erkenning 
van de belastende situatie van de 
ander, waarin allerlei problemen, 
ziekte, tegenwind voortdurend 
aanwezig zijn. Het vraagt om een 
barmhartige houding in situaties 
waarbij mensen niet in staat zijn 
bepaalde patronen te doorbreken, 
wat uiteraard wel aangekaart moet 
worden. 

Diakenen 
Het is de eigenwaarde van de ander 
voorop stellen. Dat is geen theoreti-
sche uitgangspunt, maar iets wat de 
ander haarscherp aanvoelt. Diaco-
nale hulp geven start met een op-
rechte interesse voor mensen, je 
verdiepen in hun situatie en met 
veel geduld vertrouwen weten op te 
bouwen. Als dat er is, weet iemand 
je gemakkelijker om hulp te vragen 
als het water aan de lippen staat, 
zodat je daadwerkelijk samen een 
weg kunt zoeken naar nieuw per-
spectief. 
Diakenen willen graag helpen maar 
vinden het nogal eens moeilijk 
armoede te signaleren. Er spelen 
ook vaak meer problemen. Nodig 
zijn het juiste gevoel, kennis van 
armoede en een diaconale grond-
houding.

Bloemetje op tafel
Armoede heeft zich in Nederland 
vooral sinds de crisis in de jaren 
tachtig opnieuw ontwikkeld. De 
opkomst van de sociale wetgeving, 
met als kroon de Algemene Bij-
standswet in 1965, zorgde destijds 
voor voldoende inkomenszeker-
heid. Mensen moesten volwaardig 
kunnen participeren, aldus het 
motto ‘het bloemetje op tafel hoort 
er ook bij’ van de staatssecretaris 
die deze wet invoerde. 
Door bezuinigingen en toenemen-
de kosten voor levensonderhoud 
kwamen eind jaren tachtig steeds 
meer mensen in de financiële pro-

blemen. Tot op de dag van vandaag 
is er een vrij constante groep men-
sen die hiermee te maken heeft en 
schommelt het percentage rond de 
10 procent van onze huishoudens. 
Het meeste recente rapport van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
geeft aan dat 545.000 huishouden 
leven onder de lage inkomens-
grens. We moeten niet vervallen in 
een discussie over waar de armoe-
degrens in onze moderne, rijke 
samenleving ligt, wel is het besef 
belangrijk dat het niet zo kan zijn 
dat een groot deel van onze samen-
leving de vruchten van de welvaart 
ontvangt en een klein deel structu-
reel te maken heeft met uitsluiting. 
Armoede is niet los te koppelen van 
rijkdom. En rijkdom is niet iets wat 
we ‘verdienen’, maar zelf ook uit 
genade, ‘om niet’ ontvangen. Onze 
arbeid, onze talenten en mogelijk-
heden zijn ons gegeven om te ge-
bruiken, om van te genieten en ze 
in dienst te stellen van de ander. 
Bijbels gezien vooral in dienst van 
de ander die tekort dreigt te komen 
(Deut.15). Armoede kan daarom 
nooit gezien kan worden als een 
geïsoleerd probleem van een indi-
vidu. Integendeel, het is een samen-
levingsprobleem waar we met el-
kaar oplossingen voor moeten zien 
te vinden. 

Drie groepen 
Wat doet armoede met mensen? 
Hoe zit het dan met de eigen verant-
woordelijkheid van mensen? Zijn ze 
niet arm geworden door eigen keu-
zes? Als je kijkt naar de cijfers en de 
risicogroepen zie je dat er drie groe-
pen langdurig (meer van vier jaar) 
te maken hebben met armoede: 
eenoudergezinnen met minderja-
rige kinderen, alleenstaanden tot 
65 jaar en niet-westerse allochto-
nen. Deze mensen ontvangen niet 
allemaal een bijstandsuitkering, 
een aantal van hen werkt geheel of 

Armoede is dichtbij 

Leven met God in tijd van welvaart [3]

Diakenen zitten nogal eens verlegen met de 
vraag hoe ze armoede kunnen signaleren 
binnen de eigen kerkelijke gemeenschap. Ze 
willen graag helpen. Armoede is aanwezig, 
maar niet zichtbaar en ook niet alleen finan-
cieel te duiden.

Een man in de gemeente is al geruime 
tijd werkloos. Hij zegt zelf dat het goed 
gaat, is op zoek naar ander werk en 
volgens hem redden ze het wel. De moe-
der doet niet actief meer mee aan kerke-
lijke activiteiten. Ze heeft de handen vol 
met de zorg voor haar zieke moeder. De 
kinderen komen gewoon op de club, 
maar doen niet mee met het jaarlijkse 
tienerkamp, hoewel ze dit wel leuk 
zouden vinden. Het kon dit jaar financi-
eel niet, verklapt de jongste.

Kennen we dit gezin? Wat 
doen we als we deze situ-
atie signaleren? In de prak-

tijk blijkt dat het moeilijk is om 
zo’n gezin te benaderen met de 
vraag of de kinderen alsnog met 
enige steun vanuit de diaconie op 
kamp kunnen. Vaak durven we niet 
door te vragen en bovendien geeft 
het gezin aan geen hulp nodig te 
hebben. 
Er speelt nog meer. Betrokken zijn 
bij mensen die te maken hebben 
met sociaal-financiële problemen 
vraagt een lange adem. Het vraagt 
het besef dat niet de financiële 
hulp het belangrijkste is, maar het 
opbouwen van een vertrouwens-

Mw. B.A. van der 
Vlist is project-
manager Kerk in 
Actie Binnenlands 
Diaconaat en lid 
van de projectgroep 
Luisterend Dienen.

In de serie ‘Leven 
met God in tijd van 
welvaart’ schrijft 
volgende week drs. 
A.W. van Vugt over de 
impact van reclame. 

Armoedeonderzoek 2010
In 2010 is Kerk in Actie mede-initiatiefnemer van een 
nieuw armoedeonderzoek naar kerkelijke financiële 
hulpverlening, waaraan vele kerkgenootschappen 
mee willen doen. Op www.kerkinactie.nl/armoede 
staat hierover meer informatie, naast praktijkartikelen 
en hulpmiddelen voor diakenen, bijvoorbeeld een 
protocol voor individuele hulpverlening en het cursus-
aanbod rondom armoede.
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gedeeltelijk, maar het loon is niet 
toereikend. Dit geldt overigens ook 
voor de zzp’ers en voor delen van de 
agrarische sector. 
De effecten voor deze groepen zijn 
ook bekend: ze nemen minder deel 
aan het maatschappelijk verkeer, 
hebben een beperkter sociaal net-
werk, zijn minder actief in vereni-
gingen of vrijwilligerswerk. Ze 
kampen met betalingsachterstan-
den, hebben problemen om het 
huis goed warm te houden, hebben 
moeite om dagelijks een warme 
maaltijd op tafel te krijgen en kun-
nen niet een week op vakantie. 
Vooral door onverwachtse noodza-
kelijke uitgaven komen ze in de 
problemen, erger dreigen ze in de 
schuldenval terecht te komen. 
Dagelijks betekent dit de spanning 
of er aan het einde van de maand 
voldoende geld over is om bood-
schappen te kopen en tegenvallers 
(al is het maar een kapotte fiets) op 
te vangen. Reserves zijn er niet 
meer financieel, maar ook de psy-
chische en emotionele reserves zijn 
uitgeput. 
De risicogroepen en cijfers laten 
zien dat hun armoede niet primair 
één op één te wijten is aan hun 
levenspatroon. De eigen keuzes 
kunnen wel een belangrijke rol 
spelen om armoede te voorkomen 
en te overwinnen, maar er is tegelijk 
sprake van een armoedefuik, waar 
je als je lang op een laag inkomen 
moet leven moeilijk aan kunt ont-
snappen. De rol van het sociale 
netwerk is daarbij erg groot. Als dit 
ontbreekt dreigen uitsluiting en 
isolement.

Hypotheek 
Hoe kunnen we betrokken zijn? De 
genoemde risicogroepen geven een 
belangrijke sleutel voor de diaco-
nale aanpak in een kerkelijke ge-
meente. Diakenen worden aangera-
den in samenwerking met hun 
predikant en overige pastorale be-
zoekers (ouderlingen, bezoekbroe-
ders, HVD) na te gaan hoe het wer-
kelijk vergaat met deze 
eenoudergezinnen, mensen die 
langdurig werkloos of arbeidsonge-
schikt of chronisch ziek zijn, al-
leenstaande 55-plussers en 65-plus-
sers, eventuele allochtone 
gezinnen, agrarische gemeentele-

den en vergeet vooral ook de grote 
gezinnen niet. 
Hierbij staat dus niet de vraag voor-
op of er financieel bijgesprongen 
moet worden, maar is het een kwes-
tie van langdurig en intensief be-
trokken te raken bij deze gemeente-
leden, zodat ze zich gedragen 
weten in hun situatie en bij proble-
men gemakkelijker aan de bel dur-
ven te trekken. Speciaal voor eenou-
dergezinnen, vaak vrouwen, zou het 
beter zijn deze taak te laten verrich-
ten door vrouwen die bezoekwerk 
willen doen. 
Een bijzondere nieuwe doelgroep 
zijn degenen die nu met een te hoge 
hypotheek zitten door werkloos-
heid. Zij vragen momenteel ook de 
aandacht van diaconieën. In het 
algemeen is het advies niet om deze 
groep direct financieel bij te staan 
– of er moet sprake zijn acute nood 
– maar om betrokkenheid te tonen, 
mee te denken aan oplossingen en 
eventueel mee te bemiddelen bij 
instanties.

Geen kerkmuren
De diaconale betrokkenheid bij 
armoede houdt niet op bij de kerk-
muren. In elk dorp of elke wijk 
leven allerlei mensen die te kampen 
hebben met problemen. Waar dia-
kenen gaan samenwerken met hun 
lokale overheid (sociale dienst) en 
maatschappelijke organisaties 
(thuiszorg, woningbouw, maat-
schappelijk werk, voedselbanken) 
groeien de mogelijkheden om hen 
te bereiken. Mensen met financiële 
problemen worden dan vaker door-
verwezen naar diaconieën als an-
dere instanties hen niet zelf kunnen 
helpen. Initiatieven ontwikkelen als 
noodfondsen, voedselbanken en 
maaltijdprojecten, stichtingen als 
Present en HiP helpen ook. Een 
goed totaalbeeld van deze diaconale 
hulp is te vinden in de armoedeon-
derzoeken. 
Voor wie zijn hart opent voor de 
ander die gebrek heeft (1Joh.3:17), is 
de stap in de wereld van armoede 
confronterend. Gaandeweg wordt 
met vallen en opstaan geleerd dat 
armoede mensonwaardig is en de 
ander alle kansen nieuw perspectief 
verdient. Een bijzondere rijke taak 
voor elke diaken en elk gemeentelid.

Carla van der Vlist

Bondsnieuws

Ontvangen giften en collecten
Met dankbaarheid verantwoorden we de 
volgende giften en collecten, die we over 
de periode 12 februari tot en met 4 maart 
ontvingen.

Collecten (algemeen werk)
Diac. Bleiswijk (Het Anker) € 401,32; diac. 
Dirksland € 179,35; herv. gem. Herkingen 
€ 103,45; diac. Kockengen € 347,45; herv. 
gem. Rijssen € 105,00; herv. wijkgem. 
Soest € 84,55; diac. Waverveen € 181,40. 
Totaal € 1402.52.

Leerstoelfonds
Diac. Genemuiden € 1194,30; diac. 
Goudswaard € 212,00; diac. Lekkerkerk  
€ 344,30; diac. Lienden € 496,03; diac. 
Oud-Alblas € 329,45; diac. Waarder  
€ 553,90; diac. Wijk en Aalburg € 540,41; 
diac. Zetten-Andelst € 129,16. Totaal 
3799,55.

Studiefonds
Diac. Goudswaard € 212,15; diac. Moerka-
pelle € 500,79; herv. gem. Moordrecht  
€ 148,95; herv. wijkgem. De Fontein, 
Nijkerk € 526,85; diac. Reeuwijk € 133,74; 
diac. Zegveld € 142,15. Totaal € 1664,63.

Steunfonds
Diac. Bleskensgraaf € 354,55; diac. Den 
Bommel € 48,83; herv. gem. Ouddorp  
€ 74,10; diac. Reeuwijk € 372,01; diac. 
Zwarteboek-Terschuur € 108,41.  
Totaal € 957,90.

We ontvingen totaal € 7824,60. Hartelijk 
dank voor uw/jouw betrokkenheid bij het 
werk van de Gereformeerde Bond. Het 
banknummer voor (al) uw giften luidt 
138421 t.n.v. Gereformeerde Bond te 
Apeldoorn. Wilt u de bestemming van uw 
bijdrage en de woonplaats duidelijk 
vermelden?

         A.H. Teeuwissen, penningmeester

GB-afdeling Ermelo
Op woensdagavond 17 maart zal ds. K. 
van Meijeren uit Barneveld voor de afde-
ling Ermelo van de Gereformeerde Bond 
DV een lezing houden over het thema 
Reformatie en zending. Plaats van samen-
komst is Het Venster, achter de Nieuwe 
kerk, aan de Horsterweg. Ieder vanaf 20 
uur van harte welkom.

GB-afdeling Leusden
Voor de afdeling Leusden van de Gerefor-
meerde Bond zal ds. G.D. Kamphuis uit 
Amsersfoort DV op donderdag 18 maart 
spreken over Wat heeft Kohlbrugge ons nu te 
zeggen? De bijeenkomst begint om 20 uur 
in het Trefpunt naast de Dorpskerk aan de 
Arnhemseweg in  Leusden-Zuid. Van harte 
welkom.
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de waarheid van de reclamebood-
schap vaker in het geding. En ook 
in de vorm van reclames zijn ver-
schuivingen waar te nemen. Prikke-
ling van de zintuigen is van belang. 
Vooral het visuele aspect speelt een 
belangrijke rol als het gaat om de 
techniek van het verleiden. Kijken 
we nog vreemd op van seksueel 
getinte campagnes of commercials 
waarin een loopje wordt genomen 
met God, de hemel of engelen? 

Onderschatting 
Het gevaar is groot dat we denken 
dat de impact van reclame op ons 
leven wel meevalt. Je kunt voor 
jezelf eenvoudig nagaan welke 
invloed reclame heeft. Denk maar 
aan de kerstinkopen en in hoeverre 
die bepaald werden door de acties 
bij de supermarkt of de slager. Of 
neem het beeldmerk van Mercedes 
of McDonald’s in gedachten. Alleen 
al het feit dat je nu deze beeldmer-
ken in gedachten ziet, is het resul-
taat van branding (Engelse term voor 
het creëren van een merk). Bij deze 
beeldmerken krijg je ook een ge-
voelswaarde. Je vindt er iets van. De 
rol van reclame in je meningsvor-
ming is groter dan je denkt.

Er wordt veel onderzoek gedaan 
naar de effecten van reclamecam-
pagnes. Als zou blijken dat reclame 
weinig tot geen effect heeft, zou er 
al snel niet meer in worden geïnves-
teerd. Dat is niet het geval. In 2008 
waren de mediabestedingen voor 
reclames (advertenties in kranten, 
tijdschriften, op internet, radio, 
televisie en in de bioscoop) in Ne-
derland 6,25 miljard euro. Let wel, 
het gaat hier alleen om mediabeste-
dingen en niet over de productie-
kosten van commercials, adverten-
ties, folders enzovoorts. Er gaan in 
de reclamewereld dus enorme be-
dragen om. Je kunt gerust aanne-
men dat deze niet zouden worden 
uitgegeven als zou blijken dat re-
clame geen effect heeft. 

Verborgen verleiding
Een ontwikkeling in het reclamevak 
is het zoeken naar mogelijkheden 
om het onderbewuste van mensen 
te beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld 
aan gesponsorde sites en televisie-
programma’s. Zonder dat je het 
weet, zit je naar reclame te kijken. 
Een nieuw fenomeen is de zeer 
korte reclame die niet bewust kan 
worden waargenomen; ook wel 
subliminale reclame genoemd. 

Duizenden reclames per dag

Leven met God in tijd van welvaart [4]

Per dag komen er zo’n 3000 tot 6000 recla-
meboodschappen op je af, waarvan je er zo’n 
100 bewust opmerkt. Het gevaar van deze 
dagelijkse onderdompeling in reclames is 
dat je er niet meer over nadenkt en min of 
meer kritiekloos alle reclame-impulsen 
absorbeert. 

De media- en consumptie-
cultuur waarin wij als chris-
tenen anno 2010 leven 

vraagt om weerbaarheid en het 
maken van keuzes. Bovendien kun-
nen we er nog iets van leren ook. 
Met reclame op zichzelf is niks mis. 
Het woord ‘reclame’ komt van het 
Latijnse reclamare en dat betekent 
weergalmen of iets luidkeels aan-
prijzen. Dat is van alle tijden. Een 
ondernemer kan niet zonder. De 
kerk ook niet. Het gevaar schuilt 
echter in de consumptiecultuur en 
de daarmee samenhangende ont-
wikkeling van het reclamevak. Re-
clamemaken is professie geworden. 
De techniek van het verleiden wordt 
steeds strategischer ingezet en 
verder verfijnd. Ik geef een aantal 
aandachtspunten, die bedoeld zijn 
ter bewustwording ten aanzien van 
de impact van reclame. 

Grenzen verleggen
Het eerste is dat reclames morele 
grenzen verleggen. Er is sprake van 
een overkill aan reclameboodschap-
pen die dagelijks via verpakkingen, 
folderpakketten, advertenties, ban-
ners en commercials tot ons ko-
men. Om te midden van al die com-
municatieboodschappen op te 
vallen, moeten reclamemakers hun 
uiterste best doen. Creativiteit is een 
sleutelwoord. 
Dit staat in de reclamewereld nogal 
eens een synoniem voor het verleg-
gen of overschrijden van grenzen, 
en dan vooral morele grenzen. Zo is 

In de serie 'Leven met 
God in een tijd van 
welvaart' schrijft vol-
gende week ds. G. de 
Fijter over christelijke 
duurzaamheid. Het gevaar is groot dat we denken dat de invloed van reclame op ons leven wel meevalt. 
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Sinds enkele jaren doet onder an-
dere de universiteit van Tilburg hier 
onderzoek naar. Fascinerend is dat 
blijkt dat deze zeer korte confronta-
ties met reclameboodschappen 
(bijvoorbeeld een logo) impliciet 
effect hebben. Consumenten slaan 
deze boodschappen kennelijk op in 
hun hersenen en op het moment 
dat een product moet worden geko-
zen, blijkt er een merkvoorkeur te 
zijn voor een merk dat men kent of 
zich herinnert, ook al is dit onbe-
wust. In Nederland is subliminale 
reclame, dat in ieder geval in bios-
copen voorkwam, verboden. Maar 
zo’n verbod is op internet lastig te 
handhaven.

Kritische houding 
Bewustwording van de impact van 
reclame leidt tot een kritische hou-
ding ten opzichte van reclame en 
daarmee tot weerbaarheid. Stel 
voortdurend de vraag naar de waar-
heid van de reclameboodschap en 
de moraal van het reclameverhaal, 
en de invloed ervan neemt af. Besef 
van de consumptiecultuur waarin 
we leven, kan leiden tot ander con-
sumptiegedrag. Voor christenen is 
‘matigheid’ de grondtoon. Begin 
maar eens met het stellen van sim-
pele vragen als: waarom koop ik dit 
en op welke manier heeft reclame 
invloed op deze aankoop? Je merkt 
dan al snel dat je duidelijke keuzes 
gaat maken.
Een kritische houding met de focus 
op de gevaren van reclame kan snel 
leiden tot het uit de weg gaan van 
de reclamewereld. Dat zou jammer 
zijn, want juist ook hier geldt dat 
christenen het Licht mogen laten 
schijnen in de duisternis. Het is erg 
waardevol dat christenen zich ge-
roepen weten om present te zijn in 
de reclamewereld om juist met een 
kritische houding het verschil te 
maken in inhoud en vorm. Het is 
daarom ook goed dat op de Christe-
lijke Hogeschool Ede (CHE) bij de 
opleiding Communicatie studenten 
worden opgeleid en toegerust om 
als christenprofessional in het re-
clamevak te werken.

Leren van reclamewereld
Als christenen kunnen we van de 

reclamewereld leren hoe we men-
sen kunnen ‘verleiden’ om de Heere 
Jezus te zoeken. Het werk van de 
Heilige Geest is onmisbaar als het 
gaat om de verkondiging van het 
Evangelie, maar daarmee wordt de 
verantwoordelijkheid van de mens 
niet uitgesloten. Christenen zijn 
geroepen om van Jezus te getui-
gen. Als je wilt weten hoe je dat 
kunt doen in onze huidige media- 
en consumptiecultuur moet je 
kijken naar technieken uit het 
reclamevak.

Genesis
De techniek van het verleiden is 
overigens weergaloos beschreven in 
Genesis 3. Allereerst leert de ge-
schiedenis van de zondeval ons dat 
we een vraag kunnen creëren die er 
eerst niet is, maar die wel aansluit 
op wat er in het hart leeft: ‘Is het 
niet dat…?’ Het leert ons ook dat 
een duidelijke belofte ofwel een 
uniek verkoopargument (unique 
selling point) van belang is: ‘Gij zult 
als God zijn…’ Tot slot leren we uit 
Genesis 3 dat de ondersteuning van 
woorden door beelden effectief is. 
De vrouw geloofde de belofte van 
satan toen ze zag dat de boom goed 
was om van te eten. Visualisering is 
– zeker in onze cultuur – cruciaal bij 
het overbrengen van een bood-
schap. Niet voor niets geven recla-
memakers het meeste geld uit aan 
visualisering via commercials op 
televisie en advertenties in bladen. 
In Genesis 3 wordt de mens tot 
zonde verleid, maar met dezelfde 
techniek kunnen mensen ook bij de 
Heere Jezus worden gebracht:
1. Roep een vraag op die op de bo-
dem van het hart van mensen leeft. 
Sluit aan op een latente behoefte. 
2. Bepaal de kern van je boodschap, 
een belofte, het unieke verkoopar-
gument. 
3. Bedenk hoe je de boodschap kunt 
visualiseren of met beelden kunt 
ondersteunen. 
Natuurlijk is het slechts techniek, 
en werkt de Geest vrijmachtig, maar 
als reclame grote impact heeft, 
moet het reclamevak toch ook iets 
kunnen betekenen voor het verko-
pen van de Goede Boodschap?

Arjan van Vugt

Agenda

Colloque Biblique  
Francophone 
In de week van Pasen wordt traditiege-
trouw, en dit jaar voor de 25e maal, de 
Colloque Biblique Francophone gehou-
den: DV van 6 tot 9 april, in het Domaine 
Lyon Saint Joseph te Ste.Foy-lès-Lyon, 
Frankrijk.
De Colloque Biblique Francophone 
staat in de traditie van de gereformeer-
de theologie en stelt zich ten doel de 
raad van God concreet en praktisch uit 
te dragen ter onderwijzing en toerus-
ting.
Dit symposium blijft een gebeuren met 
een bijzonder karakter, een internatio-
naal trefpunt van Franssprekende en 
anderstalige predikanten, voorgangers, 
pastorale werkers, studenten theologie 
en andere belangstellenden. Het is een 
plaats voor ontmoeting en bemoediging 
van werkers, die op vaak eenzame pos-
ten in de Franstalige wereld zich ge-
plaatst weten tot het uitdragen van het 
reddend Evangelie.
Het programma omvat de volgende 
thema’s:
- ‘Bénédict Pictet (1655-1724). Laatste 
heraut van de Geneefse orthodoxie’, 
door Jean-Marc Berthoud, historicus, 
Lausanne;
- ‘Elisa en de opleving, Elisa en de inzin-
king én Paulus, de laatste apostel’, door 
Peter Jones, voormalig hoogleraar Nieu-
we Testament aan de faculteit FLTR te 
Aix-en-Provence en momenteel verbon-
den aan Westminster Seminary, Califor-
nië, en directeur van truthXchange;
- ‘Bedienaar van het Woord als ‘dienaar’ 
en als ‘leidsman’’, door John MacPher-
son, emeritus predikant van de Free 
Church of Scotland en voormalig zende-
ling in Peru;
- ‘Evangelie en cultuur. De kwestie van 
de uitgetreden kerken’, door Bertrand 
Rickenbacher, hoogleraar filosofie en 
ouderling van de Eglise Réformée Bap-
tiste te Lausanne.
- De avondoverdenkingen worden ver-
zorgd door Régis Berdoulat, predikant 
van de Eglise Réformée Baptiste te 
Lausanne.
De deelname vanuit Nederland wordt 
altijd zeer gewaardeerd en als bemoedi-
gend ervaren.
Voor aanmelding, informatie en eventu-
ele mogelijkheid voor een beurs, kun-
nen geïnteresseerden zich rechtstreeks 
wenden, in het Frans of Engels, tot Pr. 
Malcolm Ball, 3 rue des Luthiers, 44700 
Orvault, France; tel. 00 33 240 63 73 64, 
e-mail: MalcolmBall@wanadoo.fr.
Voor nadere inlichtingen eveneens 
Comité d’Entraide Chrétienne Réformée 
(CECR), Krimpen a/d IJssel, tel. 0180-51 
28 48, e-mail: vvp@cecr.nl.
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Ds. G. de Fijter is 
hervormd emeritus 
predikant te Kampen. 

als trouwe bijbellezers al veel eer-
der een tegendraadse beweging 
hadden moeten maken. Voor we 
het in de gaten hebben, hebben we 
de radicaliteit van de Schrift inge-
ruild voor de vanzelfsprekendheid 
van de heersende orde. 

Verklaring
Toch zijn er ook christelijke tegen-
draadse bewegingen. De, naar de 
hoofdstad van Ghana vernoemde, 
Accraverklaring, bijvoorbeeld. 
Toen ik preses was, werd deze op 
de generale synode van de Protes-
tantse Kerk behandeld. De verkla-
ring stelt dat ‘oorlogen om hulp-
bronnen de levens nemen van 
miljoenen mensen (…), dat kli-
maatverandering, de uitputting 
van visvoorraden, ontbossing, 
bodemerosie en de bedreiging van 
schoon water slechts enkele van de 
verwoestende effecten zijn’. 
Onder verwijzing naar een veelheid 
van bijbelteksten laat deze verkla-
ring uit het Zuiden zien dat we op 
de tekenen der tijden moeten let-
ten. Romeinen 8:22 bijvoorbeeld: 
‘Wij weten dat heel de schepping 
gezamenlijk zucht en gezamenlijk 
in barensnood verkeert tot nu toe.’ 
Deze christenen uit het Zuiden 
zien een dramatische overeen-
komst tussen het lijden van de 
mensen en de schade aan de rest 
van de schepping. Ze roepen op tot 
vernieuwing van het leven – vooral 
bij ons in het Westen.
In dat ‘wij weten’ uit Romeinen 8 
zit opgesloten dat wij, christenen 
uit de welvarender delen van de 
aarde, er niet boven staan. Wij 
maken er deel van uit. Héél de 
aarde is Gods schepping. 

Alledaagse leven
De eeuwen door hebben christe-
nen beleden: ‘Ik geloof in God de 
Vader, de Almachtige, Schepper 
van hemel en van aarde.’ Het is 

niet zomaar dat hier schepping van 
hemel en aarde genoemd wordt. 
Die belijdenis wil gestalte krijgen 
in het gewone, alledaagse leven. 
Daarom is het goed dat een chris-
ten voor dat alledaagse leven aan-
wijzingen zoekt in de Bijbel. 
Ik vind het altijd nog spannend dat 
de Bijbel de mens en de zorg die hij 
moet uitoefenen over de schepping 
zó centraal stelt. Maar het span-
ningsveld tussen ‘bewerken en 
bewaren’ van de schepping lijkt – 
zo laat ons de klimaatverandering 
zien – voor velen niet te dragen. 
Wie recht wilt doen aan de bijzon-
dere positie van de mens, zoals die 
bijvoorbeeld in Psalm 8 getekend 
wordt, dan is duidelijk waar onze 
verantwoordelijkheid ligt. Te mid-
den van alle stemmen over kli-
maatverandering in de samenle-
ving is het primair de taak van 
christenen, en daarmee van de 
kerken, zo uit onze eigen bron te 
leven, dat wij de roeping waar 
maken om Gods schepping verant-
woord te beheren. Daarbij zullen 
matigheid en zorgzaamheid per-
soonlijk ook ingevuld moeten 
worden. Concreet!
In de gebeeldhouwde taal van de 
Statenvertaling: ‘We zullen de 
wereldse begeerlijkheden verza-
kende, matig en rechtvaardig, en 
godzalig leven in deze tegenwoor-
dige wereld’ (Tit.2:12). Kijk, dat 
staat telkens weer haaks op wat er 
in het hart van een mens – ook in 
mijn hart – leeft.

Bewogen 
We hoeven met meer aandacht 
voor onze rol in de schepping niet 
bang te zijn dat het noodzakelijke 
accent op de rechtvaardiging van 
de goddeloze in het gedrang komt. 
Juist niet. Het is prof. A.A. van 
Ruler geweest die in zijn boek Ik 
geloof zegt: ‘De Geest is niet pas 
aan de gang als Hij in het binnen-

Christelijke duurzaamheid

Leven met God in tijd van welvaart [5]

De waardigheid en het welzijn van mens en 
dier moeten een christen op het hart gebon-
den zijn. Wie uitroept ‘Na mij de zondvloed’ 
en maar raak leeft met wat de Heere ons 
heeft toevertrouwd, die roept een oordeel 
over zichzelf uit. 

Het land achter bijna ieder 
huis waar ik als kind op-
groeide, had z’n eigen 

vuilnishoop. Een plek achteraf 
waar je alles wat je niet meer nodig 
had kwijt kon. De verlopen olie uit 
de tractor van de buren ging voor 
een deel de slootkant in. Private 
vervuiling, dat was het. Het ge-
beurde op tal van plekken. Niet 
alleen achter woonhuizen en boer-
derijen, ook bedrijven en allerhan-
de officiële instanties waren ver-
vuilend bezig. Door die vervuiling 
en door ons consumptiegedrag 
hebben we er met elkaar voor ge-
zorgd dat we in een ecologische 
crisis en een klimaatcrisis terecht-
gekomen zijn.
In de kleinschaligheid van de 
plaatselijke vervuiler en in de 
grootschalige verspilling hebben 
ook christenen – mijzelf incluis – 
nadrukkelijk verzuimd gestalte te 
geven aan wat rentmeesterschap in 
Gods schepping van ons vraagt. 
Door onze onwetendheid en nala-
tigheid hebben we de aarde schade 
toegebracht. Het ecosysteem van 
de aarde is in gevaar, en daar heb-
ben we met ons allen schuld aan. 
De hebzucht heeft zich – veel meer 
dan we voor waar willen houden – 
in het leven van christenen genes-
teld. Ook na ontvangen genade.
Ik zeg dat omdat het me opvalt dat 
het bijna altijd mensen zijn van 
buiten de kerken die de vinger op 
het heikele punt van de vervuilde 
aarde leggen. Terwijl christenen 

In de serie ‘Leven met 
God in een tijd van 
welvaart’ volgende 
keer de laatste afle-
vering: dr. S.M. de 
Bruijn over communi-
catie anno 2010.
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Leven 
met 

God 
in 
tijd 
van 
wel-
vaart 
[5]

column

Rome

Het is niet alles goud wat er blinkt in Rome, 
behalve dan de plafonds van de basilieken. 
We hadden het genoegen een aantal dagen 

in deze stad te vertoeven. Het is een fascinerend idee 
dat je staat op historische grond, waar bijvoorbeeld 
Julius Caesar, Michelangelo, Luther en Mozart ooit 
liepen.

Uiteraard mag een bezoek aan Vaticaanstad niet 
ontbreken. Het bezoek aan de Sint Pieter roept een 
dubbel gevoel op. Enerzijds is het een prachtige 
kerk. Nooit zag ik zoveel kleuren marmer. De vele 
kunstwerken zijn met zorg en toewijding gemaakt, 
dat zie je. Anderzijds: het is moeilijk om Christus te 
vinden. Er is de Pietà, het schitterende beeldhouw-
werk van Michelangelo, waar Maria haar dode zoon 
Jezus vasthoudt. Maar verder kom ik veel pausen 
tegen. Je kunt gaan zitten tegenover een dode paus 
die daar in een glazen kist verlicht tentoongesteld 
wordt. 
Het is een groot con-
trast met het bezoek 
aan de catacomben, 
waar de christenen in 
de eerste eeuwen na 
Christus hun doden 
begroeven. Dit is geen 
toeristische trekpleister. 
In de meters onder de grond zijn eenvoudige fres-
co’s te vinden. Vaak tonen die de Heere Jezus als de 
goede Herder of variëren op het thema van de op-
standing. 

Een aparte belevenis vormt ook het binnengaan van 
de Sixtijnse Kapel. Michelangelo heeft hier de 
schepping, zondeval en zondvloed op het plafond 
geschilderd. Op een complete wand verbeeldde hij 
het laatste oordeel, met Christus in het middelpunt. 
Wanneer het geroezemoes van de toeristen te veel 
toeneemt, worden we streng tot stilte vermaand, wat 
dan voor een tijdje helpt, tot de man weer ‘SSTTT’ 
moet roepen. 
Je zit daar met mensen uit allerlei landen. ‘Het laat-
ste oordeel’ doet een appèl op ons allemaal. Die vele 
duizenden die deze kapel bezoeken zijn niet te ver-
ontschuldigen. Net zo min als de vele mensen die in 
deze dagen de Matthäus Passion van Bach beluiste-
ren. Het is Christus die ons vraagt: ‘Gij, wie zegt gij 
dat Ik ben?’ In de catacomben staat het visje, sym-
bool voor Ichthus: Iesous Christos Theou Uios Soter; 
Jezus Christus, Zoon van God, Redder. Het is een 
zeer oude belijdenis, die anno 2010 opnieuw bele-
den mag worden! 

E.M. Nobel-Buijs

Drs. E.M. Nobel-Buijs 
uit Waddinxveen is 
docent en psycholoog.

In de Sint Pieter 
is het moeilijk om
Christus te vinden

ste van een mens aan de gang is. De 
Geest verlicht ons, we gaan de wereld 
beleven als Gods wereld. De Geest zet 
ons innerlijke en uiterlijke leven om tot 
een lofzeggende dienst aan God. We 
leren het zuchten en jammeren af, zelfs 
over de zinloosheid van het bestaan. We 
leren het ware zuchten om de volledige 
verlossing van de volledige werkelijk-
heid van alle vormen van het verderf.’ 
Naar mijn overtuiging zullen we in dat 
licht als goede rentmeesters over Gods 
schepping bewogen zijn. Zo moet kli-
maatverandering ons aan het hart gaan. 
Aandacht vragen binnen de christelijke 
gemeente voor (schoon) water en (scho-
ne) lucht is dan wezenlijk. Maar ook 
aandacht voor onze verspilling in deze 
consumptiemaatschappij. 

Radicaal veranderen 
Ons leven moet radicaal veranderen 
willen we duurzaam bezig zijn. En dan 
gaat het niet alleen om de verwarming 
die een graadje lager mag, de kraan die 
iets korter open staat, de auto die we 
eerder laten staan. Duurzaamheid vraagt 
ook om een oog voor de ander. Want 
ons consumentisme gaat vaak gepaard 
met uitbuiting elders in de wereld: ‘Kijk 
eens wat een leuk truitje voor € 4,50…’ 
Vraag maar niet waar en onder welke 
omstandigheden het gemaakt is. Het 
jaarlijkse inkomen van de rijkste 1 pro-
cent van de wereldbevolking is gelijk 
aan dat van de armste 57 procent. 
De profeet Micha schrijft over een we-
zenlijke houding van gelovigen op aar-
de: ‘Hij heeft u, mens, bekendgemaakt 
wat goed is en wat de HEERE van u 
vraagt: niets anders dan recht te doen, 
goedertierenheid lief te hebben en oot-
moedig te wandelen met uw God’ (6:8). 
Dat ootmoedig wandelen met God ge-
beurt hier op aarde te midden van Zijn 
schepping in onze concrete leefomge-
ving. Ook als het om duurzaamheid en 
klimaatverandering gaat moeten we 
telkens weer ge-reformeerd worden 
(semper reformanda).
Dan klinken in een gehoorzaam luiste-
ren naar de Schriften woorden als ver-
nieuwing, volharding, gebed en creativi-
teit om te staan voor Gods schepping, in 
alle gebrokenheid. We hebben veel meer 
verantwoordelijkheid te dragen dan we 
voor waar willen aannemen. Rentmees-
ter zijn houdt gehoorzaamheid aan de 
Eigenaar in en behelst tevens de ultieme 
verantwoordingsplicht. 

G. de Fijter
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238 vrienden en toch alleen
Herhaling van het onderzoek 
(2003) bevestigde de conclusies.

Omslag door Web 2.0 
Maar toch, zoals zo vaak: de wer-
kelijkheid is een stuk ingewikkel-
der. Want het web is niet meer wat 
het geweest is. Juist de ontwikke-
ling van de laatste jaren, vaak aan-
geduid als Web 2.0, heeft voor een 
omslag gezorgd. Internet is niet 
langer de ‘showroom’ van geves-
tigde bedrijven en overheidsinstel-
lingen, maar een ‘ontmoetings-
plaats’ waar Jan en alleman zijn 
zegje doet in de vorm van reacties, 
weblogs, foto’s, muziek of video’s.
In de hele geschiedenis van deze 
wereld is er nog nooit zo veel én zo 
intensief gecommuniceerd als 
vandaag. En morgen zal het weer 
meer zijn. Vriendennetwerken 
schieten als paddenstoelen uit de 
grond. Niet zonder reden wordt 
Web 2.0 omschreven als Social Web. 
Als er ooit een tijd was waarin je 
niet eenzaam hoeft te zijn, is het 
anno 2010. 

Facebook 
Dat blijkt bijvoorbeeld uit de on-
stuimige groei van de profielsite 
Facebook, de ‘grote broer’ van 
Hyves. Facebook is pas ontstaan in 
2004, maar telt nu ruim 400 mil-
joen leden, veertig keer meer dan 
Hyves. Een jaar geleden, begin 
2009, waren dat er nog minder dan 
200 miljoen. 
De communicatie binnen deze 
sociale netwerken is ook veel bre-
der dan alleen een sms’je of e-
mail. De facebookers plaatsen 
dagelijks 100 miljoen nieuwe fo-
to’s – in gedrukte vorm is dat een 
stapel van 30 kilometer hoog, elke 
dag opnieuw. Ook de omvang van 
een andere Web 2.0-site, YouTube, 
is nauwelijks meetbaar. Dagelijks 
bekijken mensen vanuit de hele 
wereld meer dan één miljard vi-
deo’s via YouTube. Elke minuut 

komt er meer dan 20 uur nieuw 
videomateriaal bij. Daar zitten 
politieke redevoeringen, preken en 
popconcerten tussen, maar ook 
heel veel zelf in elkaar geknutselde 
video’s. De opkomst van mobiel-
tjes en iPhones waarmee video’s 
met één druk op de knop op You-
Tube staan, stimuleert die trend. 
De afdelingen muziek, humor en 
amusement zijn bijzonder popu-
lair.
 
Lynchpartij
Deze ontwikkeling mag, gezien de 
effecten ervan, gerust een digitale 
revolutie genoemd worden. De 
gevolgen van die verschuiving zijn 
niet eenvoudig in kaart te brengen. 
Ze zijn in ieder geval niet uitslui-
tend negatief. Dat de wereld een 
dorp geworden is, betekent ook 
dat verre vrienden nu dichtbij zijn, 
dat er meer oog is voor de verre 
naaste en dat er meer mogelijkhe-
den zijn voor zending en ontwik-
kelingswerk. Die contacten waren 
vroeger beperkt doordat ze alleen 
eenzijdig verliepen, via massame-
dia als krant, radio en tv. Internet 
maakt de communicatie tweezijdig 
en dat geeft er duidelijke meer-
waarde aan.
Maar er is ook een belangrijke 
schaduwzijde aan Web 2.0. Dit 
nieuwe gebruik van internet be-
perkt zich niet tot het delen van 
persoonlijke informatie, muziek, 
foto’s en video’s. Mensen wisselen 
ook meningen uit. Bij een test van 
een digitaal fototoestel kan dat 
zeker nuttig zijn. Maar onder een 
nieuwsbericht van een van moord 
verdachte politieagent, vergezeld 
van zijn Hyvesfoto’s, leidt de 
stroom aan reacties onmiddellijk 
tot een publieke virtuele lynchpar-
tij. De lage drempel bij digitale 
communicatie, samen met de 
mogelijkheid om anoniem te blij-
ven, maakt de weg vrij voor het 
spuien van onderbuikgevoelens. 

Stille armoede: armoede die verborgen blijft, 
omdat mensen de schijn ophouden dat ze 
nog best rond kunnen komen. Maar ‘onder 
de motorkap’ rammelt het, daar moeten ze 
de eindjes aan elkaar knopen. Stille een-
zaamheid is geen term die officieel bestaat.

Wat met stille eenzaam-
heid wordt bedoeld, is 
eenvoudig te begrijpen: 

verborgen eenzaamheid. Voor het 
oog heb je 238 vrienden, maar 
intussen ben je eenzaam. 
Het is te gemakkelijk om meteen 
met een beschuldigende vinger 
naar internet en moderne media te 
wijzen. Dat gebeurde, dat gebeurt 
nog. Toen het wereldwijde web 
nog in de kinderschoenen stond, 
was voor sommigen de conclusie 
al duidelijk: internet leidt ertoe dat 
mensen vereenzamen, individuali-
seren. 

Hond op internet
In deze ‘puberjaren’ van internet 
(1993) verscheen er een stripteke-
ning in The New Yorker met twee 
honden achter een computer. De 
ene hond zegt tegen de andere: 
‘Op internet ziet niemand dat je 
een hond bent…’ Het plaatje hekelt 
het gemak waarmee je via internet 
de werkelijkheid kunt ontvluchten. 
Mensen die een verband veronder-
stellen tussen internet en een-
zaamheid hebben daar wel goede 
papieren voor. Een uitgebreide en 
langdurige studie van de Ameri-
kaanse Carnegie Mellon Univer-
sity, de HomeNet-studie, toonde al 
in 1998 aan dat mensen die een 
paar uur per week on line zijn (dat 
was in die tijd al heel wat…) zich 
vaker eenzaam en depressief voe-
len. The New York Times plaatste als 
kop bij een artikel hierover: ‘Sad, 
lonely world discovered in cyberspace’. 

Dr. S.M. de Bruijn is 
adjunct-hoofdredac-
teur van het Reforma-
torisch Dagblad en 
betrokken bij Stichting 
Mediawijzer.
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Zo zijn er nog meer eigenschappen 
van Web 2.0 die nogal eens nadelige 
gevolgen hebben. De traditionele ge-
zagsverhouding verdwijnt: ouders, 
leerkrachten, bewindslieden of ambts-
dragers staan op hetzelfde of een lager 
niveau dan jongeren. Die ontlenen hun 
positie en status juist aan technische 
vaardigheden, het aantal vrienden of 
het aantal reacties. 

Uiterlijk 
Web 2.0 maakt het ook mogelijkheid 
om snel medestanders te vinden voor 
afwijkende meningen. Iedere ketter 
heeft er zijn letter, er is altijd een groep 
medestanders te vinden voor een 
dwaalleer. Op de tientallen discussie-
pleinen houdt niemand toezicht, zodat 
er allerlei wind van leer rondwaait. 
Nieuwsberichten raken, dankzij de 
Web 2.0-toepassing Twitter, in hoog 
tempo wereldwijd bekend. Maar die 
snelheid gaat regelmatig ten koste van 
de zorgvuldigheid. Veel berichten zijn 
vluchtig, niet gecontroleerd, vermengd 
met de mening van de auteur en ge-
speend van achtergrondinformatie, 
analyse en diepgang. 
Nieuwe media leiden ook tot een grote 
nadruk op het uiterlijk, op de vormge-
ving en lay-out. Dat versterkt de beeld-
cultuur die al bekend was van tv: een 
cultuur waarbij beelden een overheer-
sende en dwingende invloed hebben. 
Het gevaar hiervan wordt onderschat: 
de stortvloed aan (bewegende) beelden 
leidt tot het teloorgaan van de woord-
cultuur en het vermogen om zich ge-
durende langere tijd te concentreren 
op lezen (boek) of luisteren (preek). 

Eenzaamheid
Een keerzijde van Web 2.0 die weinig 
benoemd is, is die van de eenzaam-
heid. Bij communicatie onderscheiden 
we vanouds diverse ‘sferen’: het gezin, 
andere familieleden, de gemeente, 
school of werk, buren, dorps- of 
stadsgenoten. Nieuwe media bieden 
nieuwe mogelijkheden, omdat afstand 
geen rol meer speelt en tijd vaak ook 
niet. Daardoor verschuift de aandacht 
die mensen aan de verschillende groe-
pen besteden. Er ontstaat een nieuwe 
kring van contacten, waarbij de com-
municatie grotendeels of uitsluitend 
digitaal verloopt. Niet zelden krijgen 
verre vrienden daardoor meer aan-
dacht, ten koste van de directe omge-
ving, gezin, buren of gemeente. Ook 

de aard van de communicatie veran-
dert: van duurzaam naar kort en vluch-
tig, van intensief en diep naar snel en 
oppervlakkig.
Uit de bovengenoemde HomeNet-
studie bleek al dat mensen die veel 
internetten hun gewone, fysieke con-
tacten vaak inwisselen voor virtuele 
vrienden. Uiteindelijk wordt hun echte 
vriendenkring daardoor kleiner, vooral 
bij introverte personen. 
Een studie aan de Radboud Universi-
teit (2008) bevestigde deze resultaten. 
Jongeren zitten gemiddeld 2,8 uur per 
dag aan de computer, waarvan 2,3 uur 
op MSN. Hoewel je het tegendeel ver-
wacht, blijkt dat jongeren die langer 
achter MSN zitten zich eenzamer voe-
len. En ook het omgekeerde geldt: 
jongeren die zich eenzaam voelen 
gaan langer MSN’en, terwijl dat hun 
eenzaamheid niet oplost. Er zijn veel 
contacten maar kennelijk is er weinig 
écht contact. Een bekende risicogroep 
vormen de vmbo-meisjes: één op de 
vijf valt in de categorie ‘eenzame inter-
netter’. Ook jongeren uit autoritaire 
gezinnen zitten in de gevarenzone.
Uit de studie blijkt dat intensief inter-
netgebruik niet alleen kan samengaan 
met, maar ook kan leiden tot een-
zaamheid. Kennelijk is het Social Web 
niet zo sociaal als de naam doet ver-
moeden. 

Herkennen 
Het spreekt voor zich dat christenen 
zich dat moeten aantrekken. De Bijbel 
spreekt voortdurend over de plicht tot 
gemeenschap. In de gelijkenis in Mat-
theüs 25 beschuldigt Jezus degenen 
die Hem en Zijn volgelingen niet heb-
ben geherbergd of bezocht. Het be-
strijden van eenzaamheid is navolging 
van Christus. 
Daarom is het van belang die een-
zaamheid te herkennen. Iemand kan 
kennelijk veel contacten hebben maar 
toch eenzaam zijn. Je kunt je op een 
receptie met honderden mensen ont-
zettend verloren voelen. Eenzaamheid 
is vooral: het ontbreken van emotio-
nele aansluiting, het je verhaal niet 
kwijt kunnen. Ambtsdragers onder-
kennen dat alleen als ze diep doorvra-
gen, echte belangstelling tonen en 
zich zelf ook openstellen voor de an-
der. En het paradoxale is: zelfs nieuwe 
media kunnen een middel zijn om die 
eenzaamheid te doorbreken.

S.M. de Bruijn

Bij de afsluiting van de reeks Leven met God in een tijd 
van welvaart plaatsen we gedeelten uit de bijdrage 
waarmee ds. H.J. Lam vanuit Genesis 47: 12 de studie-
dag onder de gelijknamige titel opende.

Leven als christen in een tijd van welvaart, leven in 
een land waarin we ons vandaag geen zorgen 
hoeven te maken om het brood van morgen, is als 
het goed is leven in het besef dat heel ons (levens)
onderhoud op naam van God staat, zoals dat in 
Genesis 47 op naam van Jozef staat. Want al zullen 
zijn broers en neven flink hun handen uit de mou-
wen hebben gestoken, toch is het uiteindelijk 
Józef die de regie voert en in ieders levensbehoef-
te voorziet. ‘En Jozef onderhield.’
Hebben zijn broers dat steeds beseft: dat alles 
aan hém te danken is? Beseffen wíj het: dat heel 
ons levensonderhoud niet staat op ónze naam, 
maar op Góds naam? We zijn wel eens geneigd 
dat te vergeten. Goed als zulke vergeetachtigheid 
ons tot schuld wordt en wij in een houding van 
ootmoed God danken voor al Zijn goede gaven.
Wat verder opvalt in dit gedeelte is dat Jozef geen 
onderscheid maakt in het onderhoud van zijn 
familie. Nee, ‘Jozef onderhield zijn vader en zijn 
broers en het gánse huis van zijn vader, tot de 
mond der kinderkens toe.’
Nu discrimineert onze God wel. Dat maakt ons 
beschaamd. Want wat onderscheidt ons Neder-
landse volk van andere volken? Immers, bijna één 
miljard mensen (15% van de wereldbevolking) 
leeft in bittere armoede; men heeft minder dan 
één dollar per dag te besteden. 24.000 mensen 
sterven dagelijks van honger, onder wie 14.000 
kinderen: 5 miljoen kinderen per jaar. Als er 10% 
minder vlees gegeten zou worden, konden meer 
dan een miljard mensen gevoed worden. Dage-
lijks wordt in Wenen evenveel brood weggegooid 
als in Graz, de tweede stad van Oostenrijk, wordt 
gegeten.
Hier liggen vragen waar ik geen antwoord op heb. 
Hoe schrijnend dat er in principe voor iedereen 
genoeg is en dat toch dit bijbelwoord met het oog 
op de totale wereldbevolking niet bewaarheid 
wordt. Is dat niet ergens mede aan ons te wijten?
Het komt er wellicht meer dan ooit op aan met 
onze Heidelberger te bidden: ‘Wil ons met alle 
nooddruft van het lichaam verzorgen.’ Nooddruft: 
een wat ouderwets maar mooi woord: wat nodig 
is, meer niet. Dan komen we ook meer toe aan de 
verborgen omgang met God, waardoor we leren 
dat al Zijn aardse gaven erop zijn aangelegd hé-
melse gaven te zijn. Christus heeft immers het 
koren met Zijn lichaam samengevoegd, nadat Hij 
Zelf als een graankorrel in de aarde was gezaaid. 
Hij heeft ook het sap van de wijnrank met Zijn 
bloed verenigd, toen Hij, de ware Wijnstok, het 
snoeimes van de hemelse Landman diep in Zijn 
vlees voelde gaan. Zo heeft Hij brood en wijn 
gemaakt tot dragers van Zijn genade, opdat bij 
ons het verlangen gevoed wordt spoedig Thuis te 
mogen zijn.
                                                              H.J. Lam
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