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geloven, wat heb je eraan? 

een vraag die misschien wel steeds moeilijker te beantwoorden valt in een 
steeds verder seculariserende samenleving. wim wattel en annemieke 
van der Veen recenseren in samenspraak het boek ‘liberaal christendom’, 
weerslag van een reeks gesprekken van een groep theologen. zij zijn van 
mening dat ‘religie en godsdienst raken aan wezenlijke zaken van het 
menselijk bestaan’. de 21 hoofdstukken zijn gegroepeerd rond een aantal 
geloofsthema’s. een zeer waardevol boek, volgens beide schrijvers.
op 9 mei organiseren de VVp en het arminius instituut een studiedag 
met als hoofdspreker de amerikaanse postmoderne theoloog paul rasor. 
in deze editie een uitgebreid interview dat martijn junte met hem had, 
waarin o.a. de relatie tussen (vrijzinnige) religiositeit en maatschappelijke 
betrokkenheid aan de orde komt. 
in ‘rechtop leren lopen’ schetst alke liebich enkele persoonlijk ervarin-
gen met betrekking tot haar opgroeien in de ddr. geloven onder extreme 
omstandigheden, onder een regime dat kerk en geloof beschouwde als in 
strijd met de heersende ideologie. in zo’n situatie geldt de kerk als een 
van de weinige plaatsen waar nog een open gesprek plaatsvond en een 
innerlijk kompas kon worden gevormd. alke legt haar eigen verhaal naast 
dat van angela merkel, ook ex-ddr, en laat enkele stemmen horen uit de 
partnergemeente in roßlau.
annemike van der meiden schrijft over het boek ‘het nut van geloven’ van 
anne van der meiden uit 1993, waarin de vraagstelling van ons thema zeer 
uitdrukkelijk ter sprake komt. in het boek wordt het nut van geloven, dat 
altijd in aardse termen vertaald moet kunnen worden, direct gekoppeld aan 
bevinding en communicatie. 
monique van zoest denkt aan de hand van het bijbelboek prediker na over 
ons thema. is alles inderdaad ‘lucht en leegte’, zoals de prediker ons wil 
laten geloven, of reikt het geloof ons toch meer aan dan alleen dat? zij 
komt uit bij wat ons in het geloof met elkaar verbindt. 
de middenpagina wordt deze keer gevuld met bijdragen van lezers over 
het thema.

hetty zock stelt in haar 
column de vraag: ‘moeten 
religie en geloof altijd ergens 
goed voor zijn?. Kan een reli-
gieuze traditie niet waardevol 
zijn in zichzelf, om zichzelf?’ 
corrie jacobs tenslotte 
mijmert in haar column, 
die tevens haar afscheid 
als redactielid betekent, 
over ophouden en afscheid 
nemen, zowel wat haar 
persoonlijk betreft als met 
betrekking tot het vrijzinnige 
gedachtengoed.

Marinus den Oudsten

boekbespreking

B

VrijZinnig
9e jaargang nummer 1
maart 2016
ISSn 1876-0627

VrijZinnig is een uitgave van
de vereniging van vrijzinnige
Protestanten (vvP) 

Redactie
Klaas Douwes 
Corrie jacobs
alke liebich
annemike van der meiden
marinus den oudsten
annemieke van der veen
wim wattel

Vormgeving
Studio Corina van riel, amsterdam

Redactie- en
administratieadres
Postbus 8094
3503 rb Utrecht
info@vrijzinnig.nl
o.v.v. vrijZinnig
tel. 030-88 01 497

Abonnement 
vrijzinnig wordt toegestuurd 
aan alle leden. U kunt ook een 
abonnement nemen voor 
€ 15 per jaar.

Drukwerk en distributie
Grafiservices, Utrecht

Beeld omslag
Koepel Dom, aken 

Beste Annemieke,
Vind je het een idee om dit in een heen-en-weer-vorm 
van wederzijdse e-mails te doen? misschien kunnen we 
op die manier een beetje spanning opbouwen zonder al te 
veel van de inhoud weg te geven.
– ja wim, daar heb ik zin in. en het lijkt me leuk en 
levendig om heen en weer te mailen. morgen lezen!
– annemieke, in het woord vooraf geven de schrijvers aan 
hoe ze tot dit boek gekomen zijn en wat ze van plan zijn. 
ze hebben de naam ‘relivant’ goed gekozen vind ik, want 
ze zijn van mening dat ‘religie en godsdienst raken aan 
wezenlijke zaken van het menselijk bestaan’, ook in een 
seculiere context. hun doel die relevantie te laten zien 
spreekt me erg aan; ik ben benieuwd hoe ze het gaan 
verwezenlijken! frappant trouwens dat het boek eindigt 
met een vertrekpunt! een ‘open eind’ optima forma. 
natuurlijk kon ik het niet laten om dit vertrekpunt, na het 
woord vooraf, toch maar eerst te lezen. maar de suggestie 
is natuurlijk om eerst de afzonderlijke bijdragen te lezen 
om vervolgens te zien of je je in het vertrekpunt kunt 
vinden. het boek nodigt dus uit tot verder reflecteren, tot 
gesprek. het lijkt me heel geschikt voor gespreksgroepen, 
vooral ook omdat je de afzonderlijke hoofdstukken los 
van elkaar kunt lezen.
– in de inhoudsopgave kan je zien dat de 21 hoofdstukken 
gegroepeerd zijn rond een aantal thema’s. ik zou haast 

liberaal christendom

door  Annemieke van der Veen en  Wim Wattel 

In januari verscheen onder redactie van rick Benjamins, Wouter Slob en jan Offringa bij Skandalon een 

boek met deze titel. Het is de weerslag van een reeks gesprekken van een groep theologen uit de VVP en 

Op goed gerucht, die zich afficheert als ‘relivant’. Wij mochten het concept lezen om het in dit nummer 

van VrijZinnig te bespreken. met genoegen!

zeggen de kernthema’s van een geloofsbelijdenis. het 
gaat om wat geloven is of kan zijn, over god, jezus en de 
geest. over onze bron, de bijbel, en over hoe we geloven 
doen in liturgie en dergelijke. daarna gaat het over staan 
in kerk en wereld - met allerlei thema’s, waarvan som-
mige heel actueel, zoals ‘gastvrijheid’, over de vluchtelin-
genproblematiek en de multiculturele samenleving. 

– behalve voor gespreksgroepen lijkt het me ook een 
mooi boek als je belijdenis wilt doen - zéker als je die zelf 
schrijft. ik ben zeer onder de indruk van het eerste hoofd-
stuk, dat de vrijzinnige theologie situeert in de theologi-
sche ontwikkelingen van de vorige en deze eeuw. wat het 
mij bood was een verruimende aanvulling op de theologie 
die ik 30 jaar geleden leerde: actueler en vrijzinniger. nu 
begrijp ik ook hoe die ontwikkeling verliep. heel waarde-
vol! stevige kost, dat wel. is het te lezen als je geen theo-
logie hebt gestudeerd? 

Onbevangen, maar goed geoutilleerd op weg…

Kernthema’s van een 
geloofsbelijdenis
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– ja hoor, ik kon het als leek heel goed lezen. met name 
ook door de vele verwijzingen is het een prachtig over-
zicht van de huidige stand van zaken. je zou dit hoofd-
stuk ook heel goed pas achteraf kunnen lezen, om alles 
nog eens op een rijtje te krijgen. een puntje van kritiek 
heb ik trouwens bij de titel, maar ik weet zo gauw geen 
betere. het woord ‘liberaal’ zet me op het verkeerde been, 
omdat het zo politiek geladen is. simpelweg ‘open gelo-
ven’ misschien? het lijkt me dat dat de lading goed zou 
dekken. geloven is een activiteit, iets van jezelf, terwijl 
het woord christendom een meer afstandelijke, objective-
rende gevoelswaarde heeft. rick benjamins zegt het zelf 
heel kernachtig: ‘geloof is geen leer’! ik lees verder…

Hoofdstukken
– ik kon het niet laten om eerst de artikelen van alke en 
Klaas (onze mede-redactieleden) te lezen, zomaar mid-
den in het boek. Klaas’ moeite met het ‘adresseren’ van 
een gebed is heel herkenbaar. wat moet je, als je geen 
persoonlijk godsbeeld hebt? maar met zijn opmerking dat 
we ‘de gevouwen handen moeten laten wapperen’ sluit 
hij heel goed aan bij het vertrekpunt. en alke betoogt, in 
haar hoofdstuk ‘de bijbel als gesprekspartner’, dat het in-
gesprek-zijn al in de bijbel zelf begint: ‘de bijbel organi-
seert zijn eigen tegenspraak. tegenstrijdigheden zijn geen 
fouten in de tekst, maar uitdagingen aan de lezer om zelf 

te oordelen. de vraag is in welke god we willen geloven,’ 
schrijft ze. wat voor uitdaging wil je als gespreksgroep 
nog meer? 
– de geopende bijbel laten wapperen, zou ik zeggen. 
het andere hoofdstuk over ‘de bijbel als woord van god’ 
zou ik in een kring erbij lezen – ze vullen elkaar aan en 
bevragen elkaar.
– heel praktisch - ‘geloven en geweld’ (door wilhelm 
lagrouw): de laatste tijd intrigeert me in de aanpak van 
de problemen met is dat men i.h.a. kiest voor bestrijding 
van geweld met (zogenaamd proportioneel…) tegenge-
weld. dit hoofdstuk laat een ander geluid horen. het 
komt van een god die je voor je karretje kunt spannen 
via het veelgebruikte zondebokmechanisme terecht bij 
een insteek van morele onverschrokkenheid. ik denk aan 
angela merkel. – en ik aan de doopsgezinde opvattingen 
over geweldloosheid, daar had best naar verwezen kun-
nen worden.
– wilma hartogsveld geeft me in ‘Vrijheid’ (eindelijk!) 
een heldere theologische kijk op de vrije-wil discussie, als 
tegenwicht tegen klassiek en hedendaags ‘wetenschap-
pelijk’ determinisme: ik markeer haar zin ‘wie vrij is 
te kiezen tussen goed en kwaad is voor de keuze en de 

gevolgen daarvan zelf verantwoordelijk.’ – in haar hoofd-
stuk ‘liefde’ staat ook een mooie zin: ‘ … is geen kant en 
klare handleiding voor ons ethisch handelen in leven van 
alledag.’ dat geldt niet alleen voor liefde, maar ook voor 
veel van de andere ‘wereldse’ thema’s. 

Al met al…
… zijn we heel blij met deze uitgave! de auteurs zijn 
uitstekend in hun opzet geslaagd. natuurlijk zijn er per-
soonlijke smaakverschillen: hoofdstukken waar je wat 
minder mee kunt, een gemist thema. sommige zijn nogal 
strak theologisch, bijvoorbeeld waar het in ‘geest’ over de 
triniteit gaat. daar staat tegenover dat de ‘geest’ in onze 
kerken nog wel eens wat ondergewaardeerd wordt; goed 
dus dat ze zo’n onderwerp niet uit de weg zijn gegaan. en 
hoe ruim neem je je kader? ‘seks’ en ‘creativiteit’ galop-
peren misschien wat door. anderzijds, niet voor niets 
stelt het ‘Vertrekpunt’ dat ‘het christendom als bijzondere 
notie kent dat god mens geworden is.’ jezus als mens 
belichaamde god! Van daar uit zou aan onze lichame-
lijkheid misschien nog wat meer aandacht gegeven kun-
nen zijn. het hoofdstuk ‘begrijpen’, door arne jonges, 
neemt misschien wel een sleutelpositie in. zijn cynische 
gesprekspartner zet in op de gedachte dat geloofsuit-
spraken verwijzen naar voor waar aangenomen feiten: 
‘geloof je nu echt…?’ dit misverstand wordt overtuigend 
onderuitgehaald. en, zoals elk hoofdstuk, wordt ook dit 
afgesloten met waardevolle verwijzingen, als bronnen en 
om verder te lezen. 
… een eindoordeel? een prachtig boek! we hebben maar 
één advies: lezen, liefst samen met anderen!

Puzzelen in Sliedrecht
Sinds december is de vvP in Sliedrecht 
(onze roeping Getrouw) bezig een puzzel 
te leggen van 24.000 stukjes. tijdens puz-
zelavonden kan iedereen helpen met leg-
gen. ‘bedoeld om vereenzaming tegen te 
gaan’, aldus ds. henk hartogsveld.

nieuws

van alleS wat
Op deze plaats vindt u opvallende zaken en nieuws uit de vereniging

Bevingsschade bij 
VVP Delfzijl
het kerkgebouw van de vvP Delfzijl 
heeft schade opgelopen door de gas-
boringen van de nam. het betreft 
lichte schade in de vorm van scheu-
ren die wel hersteld dienen te wor-
den. twee experts hebben inmiddels 
de schade opgenomen maar hun 
conclusies verschillen. Daarom is een 
derde expert ingeschakeld die in 
overleg met de andere twee experts 
zal bepalen welke schade vergoed zal 
worden door de nam. De verwach-
ting is dat de vvP zelf ook een deel 
van de kosten zal moeten dragen. 

Predikantennieuws
henri Frölich is als predikant begonnen 
in de vrijzinnige Purmerkerk. hij blijft 
daarnaast actief als provinciale voorgan-
ger van de vvP noord-holland. tina 
Geels is sinds 2015 predikant van de vvh 
Delft. anneke van der velde is de nieuwe 
predikant van de vvh Kampen en Ineke 
de Feijter is wim jansen opgevolgd in de 
Koorkerk in middelburg. jansen is met 
emeritaat gegaan. aries van meeteren is 
als voorganger begonnen bij de vrijzinni-
gen in hardinxveld-Giessendam. 

VVP kaart homohuwelijk 
aan
De landelijke vereniging wil af van het 
onderscheid tussen een ‘heterohuwelijk’ 
en een ‘homohuwelijk’ dat in de 
Protestantse Kerk wordt gemaakt. 
Daarom roept de vvP in samenwerking 
met predikantenbeweging op Goed 
Gerucht en koepelorganisatie lKP op de 
kerkorde op dit punt aan te passen. 
meer informatie hierover kunt u vinden 
op onze website.

Algemene Vergadering & 
afscheid Corrie Jacobs
De Algemene Vergadering vindt dit 
jaar plaats in Arnhem op 21 mei. 
Naast de gebruikelijke agendapun-
ten, is er een try-out van Kirsten 
Benschop van haar nieuwste voor-
stelling. Ook zal beleidssecretaris 
Corrie Jacobs in de middag afscheid 
nemen. Zij gaat per 1 maart met 
prepensioen. ‘Waartoe zijn wij hier op 

aarde?’
De Vereniging van Vrijzinnig 
Godsdienstigen nodigt u uit voor 
een symposium over de essentiële 
levensvraagstukken: levensmissie 
en bestemming. Deze vragen zullen 
belicht worden door specialisten, 
ingewijd in de gnostiek: Willem 
Glaudemans houdt een lezing en 
dialoog over zijn boek ‘Reis van de 
ziel’ en Bram Moerland houdt een 
lezing en dialoog over het Thomas 
Evangelie.
16 april 2016, Hofstraat 1, 
Almelo, 14.00 uur

De vraag is in welke God we 
willen geloven

Rick Benjamins e.a.: Liberaal christendom – ervaren, doen, denken

ISBN 978-94-92183-21-7 zie www.skandalon.nl (op deze website is 

ook gespreksmateriaal te vinden voor groepen die het boek willen 

bespreken.)

boekbespreking
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reflectiereflectie

Wwie in de ddr ontwikkelingsmogelijkheden wilde krij-
gen, moest briljant zijn of zo veel en zo enthousiast 
mogelijk met de ideologische wind meewaaien. en liefst 
beide. opgroeien in een situatie waarin je in het gareel 
moet lopen en waar op elk afwijken behoorlijke sancties 
staan, betekent dat je je al vroeg daartoe moet leren ver-
houden. Kerk en geloof waren in strijd met de heersende 
ideologie en werden gewantrouwd. geloven kon in die 
situatie alleen maar lastig zijn, een blok aan het been. 
elke eigen mening of actie kon tegen je gebruikt worden. 
was het niet onmiddellijk, dan wel op lange termijn: het 
gaat mee met elk dossier, en ook met dat van je gezinsle-
den. wat je doet en nalaat heeft dus ook gevolgen voor je 
familie. die loden last heeft helaas veel te goed gewerkt. 
bijna iedereen was een brave burger. soms merk je daar 
nu nog wel iets van, van die braafheid.

Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen. 
Handelingen 5:29

Van mijn collega-predikant uit roßlau: ‘toen ik mijn 
vader tegen onbekenden in ons huis hoorde zeggen ‘nee, 
ik ga mijn ziel niet verkopen’, kon ik hem niet goed 
begrijpen. maar ik ben het nooit vergeten. eigenlijk had 
ik alleen maar last van het geloof van mijn vader. die 
uitbarsting bleek namelijk over mij en mijn schoolcarrière 
te gaan. ik mocht van de staat niet studeren en kreeg 
met moeite een opleidingsplaats. dat mijn vader zo vast-
houdend was, deed onze onderlinge relatie geen goed. ik 
begreep pas veel later hoezeer dit ook hem pijn moet heb-
ben gedaan in zijn ziel.’

door  Alke Liebich

angela merkel vertelt: ‘mijn vader was actief als predikant 
en verhuisde van hamburg naar de ddr, vanuit de over-
tuiging dat ook in de ddr een goede opleiding van predi-
kanten belangrijk was. in mijn gezin van herkomst was de 
christelijke levenshouding bepalend in alle omstandighe-
den.’ (waarum ich christ bin, sonntagsblatt 2001.)

mijn eigen verhaal: ‘Vlakbij onze school in oost-berlijn 
hadden amerikaanse militairen kauwgom uitgedeeld. 
naderhand werd op school een bijeenkomst voor ouders 
hierover gehouden. daar werd met nadruk gesteld dat 
‘wij de amerikanen moesten leren haten.‘ waarop mijn 
moeder opstond en antwoordde dat zij haar kinderen niet 
zou gaan opvoeden om te haten maar om lief te hebben. 
zij ging weer zitten. er kwam geen enkele reactie. alleen 
ijzige stilte. op zo’n moment wist zij niet wat dit kon gaan 
betekenen, maar dat was wat zij op dat moment moest 

doen.’ dit zijn allemaal ervaringen van huidige 50ers 
met hun ouders. de ouders, dat is de generatie die na de 
oorlog volwassen is geworden en die belangrijke keuzes 
moest maken. Voor deze ouders wil ik bij deze een stand-
beeld oprichten. 

Rechtop leren lopen
je rug recht houden, ‘den aufrechten gang lernen’, dat 
was een belangrijke functie van kerk. de kerk was een 
van de weinige plaatsen van open gesprek en discussie. 
een innerlijk kompas werd daar gevormd. dat kompas is 
een onvervangbaar instrument, dat zijn nut gaat bewij-
zen. ‘neem de ideologische lessen op school. daar werd 
niet alleen de kennis beoordeeld maar ook de overtuiging. 
een opstel moest eindigen in een persoonlijke stellingna-
me. hoe briljant het opstel ook was, zonder stellingname 
ging er minimaal een punt af. dan komt er een interne 
dialoog op gang: hoe moeilijk kan het zijn om te jokken 
op papier, voor je eigen bestwil? maar - wil ik werkelijk 
keer op keer als een papegaai officiële standpunten her-
halen? het houdt een keer op. als ik hier mijn rug niet 
recht houd, hoe zou ik dat verder in mijn volwassen 
leven dan kunnen? ‘
‘wat doe je als je in militaire dienst wordt gevraagd: stel 
je betrapt je zus terwijl ze de ddr wil ontvluchten. ga 
je op haar schieten? ik heb geantwoord: ik zou voor haar 
gaan staan en haar verdedigen. daarvoor werd ik afge-
voerd in een strafcompagnie. gelukkig viel het daar mee; 
ik heb geluk gehad. niet iedereen had zo’n geluk, maar er 
zaten ook wel eens goede mensen op foute plekken.’

mijn collega uit roßlau: ‘de vasthoudendheid van mijn 
vader blijft tot op de dag van vandaag belangrijk voor 
mij. ik heb geleerd om afstand te houden tot de waan van 
de dag, en te zoeken naar dat wat god van me vraagt. 
ook al wist ik niet altijd wat het ging betekenen voor 

als het goed is heeft geloof wel betekenis voor wie je bent en hoe je in het leven 

staat. Bondskanselier angela merkel noemt dit proces haar innerlijk kompas, dat 

haar helpt met grote vraagstukken om te gaan. Ik kan mij daar iets bij voorstellen 

als ervaringsdeskundige, net als zij geboren en getogen in de voormalige DDr. 

Ik ga op zoek naar hoe dat werkte en leg naast mijn eigen ervaringen ook die 

van merkel en van mensen uit onze partnergemeente in roßlau. Veel kerkelijke 

gemeentes in nederland hebben of hadden contacten in de voormalige DDr. 

Dus misschien herkent u het een en ander uit eigen ervaring.  

rechtop 
leren lopen

mijn leven. eigenlijk geldt dat tot op de dag van vandaag. 
sinds afgelopen september hebben wij wekelijks demon-
straties tegen de komst van vluchtelingen en natuurlijk 
ook een tegendemonstratie. in de kerk houden wij op het-
zelfde tijdstip een vredeswake waar wij ook de angsten 
van de mensen bespreken. ons klokgelui vermengt zich 
dan met het kabaal van de demonstaties. de gemeente 
is verdeeld, en ik probeer naar iedereen te luisteren. wij 
willen ons als christenen niet met een kamp vereenzel-
vigen. of, zoals mijn vader zei: ik ga mijn ziel niet ver-
kopen. Voor mensen in nood moeten we gewoon klaar 
staan, dat is mijn christelijke overtuiging.’

angela merkel in 2001: ‘ik heb in de ddr-tijd geleerd dat 
het juist kan zijn om anders te denken en te beslissen als 
de meeste mensen zouden willen. ook in onze tijd, waar 
veel meer onverschilligheid is en weinig op het spel lijkt 
te staan, helpt mij dit. want er staan altijd dingen op het 
spel, en met onverschilligheid kom je niet verder. mijn 
innerlijk kompas als christen behoedt mij voor onverschil-
ligheid en gemakzucht. ik heb er veel aan te danken.’

Godsvertrouwen
bij een lezing in juli 2015 haalt merkel een lied aan dat 
in de periode rond de val van de muur een grote rol heeft 
gespeeld. het lied geeft moed om een onbekende weg te 
gaan. die moed is nu ook nodig. je gaat de weg vanuit de 
vertrouwde bron van het geloof, en toch met vertrouwen 
het onbekende tegemoet. want het is geen schande als 
men nog geen antwoord op alle vragen heeft. ook niet als 
bondskanselier.
de dichter is Klaus-peter hertzsch, em. hoogleraar theolo-
gie in jena. ik heb college van hem gehad; hij overleed in 
november 2015. 

Vertraut den neuen Wegen,
auf die der Herr uns weist
…..
(Melodie: lied 864 Nieuw Liedboek)

De kerk was een van de 
weinige plaatsen van open 
gesprek en discussie
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thema

Geloven, dàt heb ik eraan
medio november 2015, kort na de 
moordpartij in Parijs, was hanneke 
Groenteman tafeldame in het 
tv-programma De wereld Draait Door. 
op de vraag van presentator van 
nieuwkerk waarover zij het wilde heb-
ben vertelde zij dat ze de dag ervoor 
een uitvaartdienst in de Gereformeerde 
kerk van rijnsburg had bijgewoond. De 
overledene was  de oudste zoon in het  
warme gezin waar hanneke 
Groenteman als klein joods meisje in 
wo II liefderijk werd opgevangen. na de 
bevrijding bleven de contacten in 
stand. In de betreffende dienst waren er 
naast liederen en gebeden sprekers 
waaronder, naar eigen zeggen, de onge-
lovige Groenteman.  wat haar zo had 
geraakt: ‘ik voelde me zo veilig, daar in 
die kerk’. Zelfs de rad van de tongriem 
gesneden matthijs van nieuwkerk viel 
even stil. Geloven, wat heb je eraan? Ik 
moest bij dit verhaal denken aan de 
berijmde psalm 89. 
Gerrit Meeuwissen, Westervoort

Leidraad
mijn vriendin, al ruim 55 jaar, vroeg me 
onder woorden te brengen wat ik denk 
dat zij aan haar geloof heeft en of ik 
daar iets van merk. hoewel mijn vader 
ons voorlas uit de bijbel en mijn moe-
der mij het onze vader leerde, raakte 
ik als Pabo-student zeer gefrustreerd 
dat ik een bepaalde passage in de bij-
bel niet kon vinden. Zij wees mij erop 
dat ook de bijbel een index heeft. 
nooit aan gedacht! maar pas de laatste 
jaren merk ik echt wat het betekent 
om de bijbel zo bestudeerd te hebben 
als zij heeft gedaan. bij vragen en pro-
blemen komt zij met onderbouwde 
oplossingen die met regelmaat ver-
klaard kunnen worden vanuit die oude 
geschriften. Problemen die nu spelen 
kan zij relativeren met teksten uit de 
bijbel. met die onderbouwingen merk 
ik dat ze meer overzicht heeft in het 
leven. voor haar is het geloof een lei-
draad en ik zie dat ze daar in de breed-
ste zin van het woord mee omgaat. Ze 
heeft een open blik naar de wereld, 
bidden doet ze niet voor het eten, 
vloeken kan ze soms als de beste, maar 
ze heeft haar hart op de juiste plaats 
en dat vind ik het allerbelangrijkste 
voor deze wereld. 
Jeannette Schippers, Amsterdam

Geloven, wat heb je eraan?
het leek mij een uitdaging dit onder 
woorden te brengen, nou dat was het. 
wekenlang speelde deze vraag door 
mijn hoofd, maar dan in een andere 
persoonsvorm: ‘wat heb ìk eraan?’ wat 
betekent geloven voor mij? niet een 
hiernamaals, niet een God die ons als 

marionettenpoppetjes stuurt. Is de bij-
bel belangrijk voor mij? nee, niet echt. 
nou ja... als kind heb ik de verhalen 
gehoord, ten tijde van de adolescentie 
was ik zoekende, bezocht ik zelfs 
charismatische kringen. Daar werd 
de bijbel nauwkeurig bestudeerd en 
mensen reageerden als door God 
ingegeven. Dàt voelde voor mij in 
ieder geval niet goed. Ik heb in een 
kerkenraad gezeten, kinderneven-
dienst geleid etc. om niet alleen te 
ontvangen maar ook mijn bijdrage te 
leveren aan de kerk. Dat was misschien 
mooi, maar mijn geloof werd er niet 
door gevoed. nu ben ik blij dat ik ken-
nis heb van de bijbel, bezoek ik graag 
af en toe diensten geleid door predi-
kanten met een duidelijk vrijzinnig 
signatuur en alzo ervaar ik dat de wijze 
van geloven die ik van huis heb mee-
gekregen, vrijzinnig, mij het beste 
past: iets betekenen voor een ander, 
de medemens respecteren, zelf geres-
pecteerd worden en mij verwonderen 
over onverwachte, mooie, ontmoetin-
gen en ervaringen. ooit legde een 
vrijzinnige predikant Pasen uit: kracht 
krijgen/ontwikkelen om vanuit de 
donkerte het licht weer te zien en 
ervaren. en wat ik eraan heb? Ik voel 
me een vrij mens. 
Amy de Blaaij - van der Ende, 
Middelburg

Het nut van geloof
In haar laatste filosofische werk vertelt 
de britse filosoof en romanschrijver Iris 
murdoch een tibetaanse verhaal. een 
moeder vraagt haar zoon, een koopman 
op weg naar de stad, om voor haar een 
religieus relikwie mee terug te nemen. 
hij vergeet haar verzoek en bijna thuis 
pakt hij een hondentand op die naast de 
weg ligt en vertelt zijn moeder dat het 
een relikwie van een heilige is. Zij 
plaatst het in een kapel waar het wordt 
aanbeden en het wonderbaarlijk licht 
begint te geven.
hoe is dit verhaal van de hondentand te 
begrijpen? eén uitleg is dat geloof iets 
werkelijkheid maakt. Dit vind ik een 
interessante en ook aannemelijke 
gedachte. als ik niet echt geloof dat ik 
een boek kan schrijven, over een beek 
kan springen of een redelijke maaltijd 
op tafel kan zetten, dan heeft wat ik doe 
weinig kans van slagen. tegelijk lijkt de 
gedachte ook naïef, of zelfs een gotspe. 
een lichtgevende hondentand blijft een 
hondentand en wat moeten we daar nu 
mee? Zijn mislukte plannen altijd aan 
gebrek aan geloof te wijten? en wat 
betekent geloven eigenlijk hier? Zulke 
vragen kunnen niet in een kort stuk wor-
den beantwoord. misschien is dat ook 
maar beter. als ik u had kunnen overtui-
gen van het nut van geloof, zou dat u 
hebben kunnen baten? Kunt u geloven 
omdat geloof nut heeft? 
Marije Altorf, Londen

Wat gij niet wilt dat u 
geschiedt…
In tijden dat het slecht gaat, is het 
nut van geloven voor mij het meest 
op de voorgrond. met ‘slecht’ bedoel 
ik dat ik niet goed in mijn vel zit, dat 
ik op een dood spoor zit of het een 
poosje niet wil. Ik geloof dan dat er 
iemand is die het goed met me voor-
heeft, mij hoop geeft wat ik een rich-
ting kan geven om het daarmee con-
creet te maken. Ik vertrouw erop dat 
iemand (God) mij ziet en om me 
geeft. Dat de pogingen die ik doe 
gewaardeerd worden, ook als de 
resultaten niet zijn om trots op te 
zijn. en dat heeft nut. het geeft rust 
in een onrustige situatie. een rust die 
overigens ook op andere manieren 
gevonden kan worden. In die zin is 
het resultaat van dat geloof niet 
voorbehouden aan gelovigen. nuttig 
is ook de inspiratie die ik uit mijn 
geloof haal in mijn omgang met 
anderen. wat gij niet wilt dat u 
geschiedt… oprecht en echt probe-
ren te zijn in het contact met ande-
ren. De ander zien en proberen van 

dienst te zijn. met daarbij de weten-
schap dat ik mezelf niet weg hoef te 
cijferen. Ik mag er zijn. Zo kom ik niet 
eens dagelijks heel bewust met mijn 
geloof in aanraking. het heeft me 
wel gevormd en een basis gegeven 
waar ik dagelijks uit leef. het heeft 
geholpen om me te ontwikkelen tot 
wat ik ben. voor mij is dat het nut 
van mijn geloof. 
Sjoerd Deelstra, Amersfoort

Geloven – wie heeft er  
wat aan?
jaren geleden verbaasde ik me er eens 
over dat er in het begin van de twintig-
ste eeuw zoveel meer mensen lid waren 
van de kerk. en dat dat ook mensen 
waren uit wat je de lagere klassen kunt 
noemen. Dat was toen het socialisme al 
een serieus alternatief was. Iemand ver-
telde mij dat dat ‘gewoon’ was omdat je 
als kerklid ondersteuning van de diaco-
nie kon krijgen. Daar had ik nog niet 
aan gedacht, dat je dat ook aan gelo-
ven, of eigenlijk ‘geloven’ kunt hebben. 
het is natuurlijk behoorlijk onvrij om als 
maatschappelijk minderbedeelde maar 
lid van een kerk te moeten zijn. 
Gelukkig is dat niet meer zo. maar als je 
dit vanuit ‘de kerk’ bekijkt geeft het wel 
te denken. anderen kunnen en moeten 
wat aan jouw geloof hebben. Dat is al in 
de bijbel kern van het geloof: heb de 
heer, uw God, lief met heel uw hart en 
met heel uw ziel en met heel uw ver-
stand. Dat is het grootste en eerste 
gebod. het tweede is daaraan gelijk: 
heb uw naaste lief als uzelf. voor een 
nadere uitleg vertelt jezus de gelijkenis 
van de barmhartige Samaritaan. aan 
het geloof van de priester en de leviet 
heeft de man niets, maar wel aan de 
Samaritaan.
Annemieke van der Veen, Amsterdam

In het vorige nummer vroegen we aan onze lezers een stukje te 

schrijven over het thema van dit nummer ‘geloven, wat heb je 

eraan?’. Hieronder het resultaat, met dank aan de schrijvers!

Geloven, wat heb je eraan?
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H Zou je dat kunnen toelichten aan de hand van je 
boek en het thema van de conferentie in mei ‘Raising a 
Prophetic Voice’, een titel ontleend aan een van 
je boeken?
Prophetic witness betekent voor mij: ‘speaking up’, laat 
jezelf horen. wat dat betekent in de nederlandse context 
weet ik niet, maar ik vraag mij wel af als je je herkent 
in een vrijzinnig standpunt en je niet kunt vinden in 
meer behoudende religieuze uitingen, waarom je dat dan 
niet laat merken? ik kom toch regelmatig in nederland 
en ik hoor geen uitspraken van de Vrijzinnigen, de 
remonstranten, of de VVp over actuele thema’s.

Zou je een reden kunnen bedenken?
er schijnt een sociologische wet te zijn die zegt dat klei-
ner wordende en vergrijzende gemeenschappen de blik 
naar binnen richten. circling the wagons, zou je in het 
engels zeggen, de gemeenschap wordt defensief. men 
sluit zich op en treedt niet meer naar buiten. misschien 
heeft het ook te maken met de gedachte dat, als er geen 
volgende generatie meer is, er ook geen noodzaak meer is 
om van je te laten horen. ik weet het niet. 

interview

Hoe ben je in Nederland terecht gekomen?
ik was hier eens kort toen ik in londen werkte. daarna 
was ik adviseur bij een promotie. de verdediging was in 
tilburg, toen ben ik hier wat langer geweest. weer later 
hield ik een lezing hier in groningen en deed ik de con-
tacten op die hebben geleid tot de uitnodiging om hier 
een jaar te blijven.

Op welk terrein richt je je in deze periode?
mijn aandacht is altijd uitgegaan naar de verhouding tus-
sen recht en religie. ik heb naast een theologische ach-
tergrond ook een achtergrond in het recht. ik interesseer 
mij voor vergelijkend grondwettelijk recht, met bijzondere 
aandacht voor religieuze vrijheid en tolerantie. als idee 
om hier in groningen wat te doen suggereerde ik een 
thema dat ik ook in mijn lezing aanhaalde: ‘hatespeech’, 
met name antireligieuze hatespeech. ik heb voorgesteld 
om daar een collegereeks over te geven. de rechtenfacul-
teit was daar ook blij mee. nu is er een heel diverse groep 
studenten uit verschillende faculteiten. heel interessant.

Mijn gedachten gaan dan meteen naar Geert Wilders … 
ja, daarover is een hoop te zeggen. hij levert in ieder 
geval voor ieder college verse gespreksstof. in het college 
bekijken we de zaak tegen hem uit 2011. hij werd toen 
vrijgesproken. de belangrijkste gedachte achter die vrij-
spraak was: hij is een politicus en moet dat soort dingen 
kunnen zeggen. inmiddels lijkt er toch wat verschoven, 
maar goed.

Welke verschillen zie je hier tussen de VS en Europa?
in de Vs is een wet tegen hatespeech ondenkbaar. de vrij-
heid van meningsuiting omvat alles, inclusief hatespeech. 
in europa ligt dat anders. dat laat echter onverlet dat er 
vragen aan de orde zijn. onder welke voorwaarden? waar 
ligt precies de grens? en: is dat wel zo? omvat die vrij-
heid van meningsuiting alles?

Hoe ligt de verhouding met de vrijheid van 
godsdienst hier?
die is eigenlijk niet aan de orde. in de rechtszaal zijn 
geen gelovigen of zijn mensen niet als jood, christen of 
moslim, maar als iemand die iets over religiositeit heeft 
gezegd.

Waaruit komt je interesse voor religiositeit en de vrijzin-
nigheid voort?
zoals ik zei: ik ben theoloog en unitarian universalist 
(uu) minister. de amerikaanse unitariërs lijken op de 
europese of in ieder geval de nederlandse vrijzinnigen. 
Vandaar dat ik affiniteit heb met de vrijzinnigheid.

Kun je wat verschillen en overeenkomsten aanwijzen 
tussen Europese en Amerikaanse vrijzinnigen?
in een uu gemeente vind je naast christenen ook moslims, 
joden, humanisten, agnosten, … in dat opzicht zijn de 
unitariërs in de Vs meer postchristelijk dan de vrijzin-
nigen in nederland. al zijn er ook hier de nodige onder-
linge verschillen. de Vrijzinnigen nl voelen zich nauw 
verwant. anderzijds, de remonstranten hebben hun eigen 
opvattingen over belijdenissen. de Vrijzinnigen laten mij 
merken dat zij er geen hebben en vinden eigenlijk dat 
de unitarische statement of principles een belijdenis is. 
in grote lijnen echter zijn er toch vooral grote overeen-
komsten.

In het laatste septembernummer van Vrijzinnig stond een artikel van rick Benjamins over de postmoder-

ne theoloog Paul rasor, die momenteel een jaar als professor aan de rU groningen werkt. In mei is hij de 

hoofdspreker op een studiedag en in het kader daarvan stelde martijn junte hem een aantal vragen.

door  Martijn Junte

Herken je de situatie zoals die in Nederland zich heeft 
voorgedaan in de jaren 70 en 80 toen er grote onenig-
heid ontstond tussen uiteenlopende standpunten van 
predikanten en gemeenteleden over maatschappelijke 
thema’s als kernbewapening, Apartheid, en ontwikke-
lingshulp?
ja, dat herken ik. ik geloof dat ook in de Vs de predikan-
ten misschien ‘linkser’ denken dat hun gemeenteleden. 
maar dan nog, ook als je vanuit meer pragmatische of 
rechtse invalshoek nadenkt over deze thema’s heeft dat te 
maken met normen en waarden. Vanouds spreken vrijzin-
nigen, ook meer behoudende vrijzinnigen, zich uit, maar 
in de afgelopen jaren zijn ze daarmee opgehouden. 

Waarom?
dat vraag ik me dus af! de meeste vrijzinnigen zullen het 
er toch mee eens zijn dat het vrijzinnige geluid gehoord 
moet worden?

Is het vrijzinnige standpunt niet deels vertegenwoordigd 
in seculiere politiek? 
ja, in tegenstelling tot de Vs zijn er in nederland door het 
kiessysteem linkse politici in de volksvertegenwoordiging. 
en inderdaad is er in de pvda (willem banning stichting) 
en groen links (de linker wang) aandacht voor de ver-
houding tussen religie en politiek, maar ik vraag mij af of 
er geen behoefte is aan een religieuze stem die niet vanuit 
de politiek, maar vanuit een moreel perspectief zaken 
naar voren brengt.

Hoe bedoel je dat?
er kan over maatschappelijke thema´s ook gesproken 
worden in termen van waarden, die hoeven niet direct in 
politieke termen gesteld of uitgelegd te worden.

In hoeverre gelden oude termen als vrijzinnig, traditio-
neel en orthodox nog als we spreken over religie?
ik stelde net dat de overeenkomsten tussen amerikaanse 
en nederlandse vrijzinnigen groter zijn dan de verschil-
len. zo voelt een unitarische kerkdienst voor een buiten-
staander vermoedelijk nogal als een doorsnee, protes-
tantse kerkdienst. zeker als je niet verstaat wat er gezegd 
wordt, zal het lastig zijn om de verschillen met andere 
protestantse groepen, zoals de congregationalists te zien. 
wij zijn postchristelijk, zei ik net, maar we zijn heel vaak 
toch vooral post-christelijk. de boodschap is misschien 
vrijzinnig, maar de verpakking is traditioneel.

niet naVelstaren,   
       laat jezelf horen

interview

‘ Vanouds spreken vrijzinnigen, 
ook meer behoudende vrij-
zinnigen, zich uit, maar in de 
afgelopen jaren zijn ze daar-
mee opgehouden’

De vvP organiseert samen met het arminius Instituut 
op 9 mei de studiedag ‘vrijzinnige profetie in de 
publieke ruimte’ naar aanleiding van de theologie van 
Paul rasor. welke bijdrage kan de vrijzinnige theologie 
leveren aan actuele problemen zoals religieus geweld, 
ongelijkheid, klimaatveranderingen en andere bedrei-
gingen. Kunnen vrijzinnige theologen profeten worden 
die het tij keren? De studiedag is bedoeld voor voor-
gangers, geestelijk verzorgers, kerkelijk werkers, emeri-
ti en overige geïnteresseerden. meer informatie is te 
vinden in de agenda op onze website.

Martijn Junte is remonstrants predikant en redacteur van het 

remonstrantse tijdschrift AdRem. Dit artikel verschijnt ook daar in. 
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G
Rituelen helpen
nu gaat dat niet altijd op. mensen die depressief zijn of 
een groot verdriet dragen, voelen vaak helemaal geen 
heilzaam contact met god. Verhalen en symbolen uit de 
traditie zeggen je dan niets meer. juist in die situaties zijn 
rituelen heel belangrijk. Vaste gebeden zoals het onze 
Vader, een kaars aansteken, je dagelijkse wandelingetje 
maken. wat ook steunt is het besef dat je niet alleen bent, 
dat er anderen om je heen staan. hier zien we de sociale 
functie van geloven.
geloven heeft voor mij te maken met: vertrouwen, open-
staan voor wat jou als individu en je vanzelfsprekende 
wereldje overstijgt. gewoon omdat de wereld en de men-
sen interessant en in zichzelf waardevol zijn. dat verbindt 
mensen, en je kunt dan ontdekken hoe heilzaam het is 
deel te zijn van een groter geheel. dus vooruit, voor één 
keer geen vrijzinnig vraagteken: jazeker, je hebt wat aan 
geloven!

Geloven als succesformule?
geloof als middel om van de drugs af te komen, om af te 
vallen of geld te verdienen. je komt het allemaal tegen. 
alles moet tegenwoordig effectief zijn en rendement heb-
ben. in de klassieke protestantse eredienst ging het echter 
primair om god: god eren, danken en dienen. dat sluit 
niet zo aan bij onze tijd. maar toch: kan een religieuze 
traditie niet waardevol zijn in zichzelf, om zichzelf? net 
als beeldende kunst, literatuur of schoonheid. al de din-
gen die er zijn ‘om niet’; waarbij het niet gaat om wat ze 
opleveren.

Intrinsiek en extrinsiek
er wordt wel een onderscheid gemaakt tussen ‘intrin-
sieke’ en ‘extrinsieke’ aspecten van religie. extrinsiek wil 
zeggen: de functies die religie vervult, de effecten die het 
heeft (steun, troost, levensoriëntatie, maatschappelijk 
engagement). intrinsiek wil zeggen: waardevol in zich-
zelf, niet om het doel of effect dat je ermee wilt bereiken. 
een religieuze tekst, kunst en de natuur kunnen je boeien 
en raken, gewoon omdat ze er zijn. je kunt je na een 
kerkdienst gesteund voelen en weer weten hoe het verder 
moet. maar dat was meestal niet het directe doel, eerder 
een neveneffect.
het gekke bij geloof is, dat die intrinsieke en extrinsieke 
functies niet los van elkaar bestaan. bidden of mediteren 
als je je ongelukkig of bang voelt, is niet hetzelfde als een 
kalmeringspilletje slikken. het werkt via een omweg: je 
richt je bij het bidden op iets dat groter is dan jezelf, iets 
dat buiten jezelf ligt en anders is. je legt voor wat er in je 
omgaat, als in een innerlijk gesprek. je wordt zo deel van 
dat grotere geheel, en kunt jezelf vergeten. juist omdat je 
je richt op iets ‘anders’, blijf je niet in je eigen gevoelens 
en gedachten opgesloten. het relativeert jezelf en je eigen 
besognes – en daar knap je van op.

is geloVen 
nuttig?

door Hetty Zock

geloven, wat heb je eraan? goed om dit thema aan de orde te stellen, nu religie en geloof zo vaak negatief 

in het nieuws zijn! Hoe kan geloven bijdragen aan een goede wereld: aan wat goed is voor mensen en voor 

de samenleving? Vrijzinnigen hebben altijd oog gehad voor wat geloof oplevert, wat mensen er concreet 

aan hebben. Voor de ‘vruchten’ van religie, zoals de amerikaanse godsdienstpsycholoog William james zei. 

maar er komt ook een kritische vraag bij me boven. moeten religie en geloof altijd ergens goed voor zijn? 

Vervallen we zo niet in het nuttigheidsdenken dat tegenwoordig dominant is?

reflectie

Een kaars aansteken, Ronchamp

          

knipoog

tijdje is de arme man verdronken. In de 
hemel vraagt hij aan de goede vader: 
vader, waarom hielp u mij niet? waarop 
God zegt: man, ik stuurde je drie motor-
boten! 

Overstroming
er is een overstroming en een priester 
die vast zit in die overstroming met het 
water al tot op zijn knieën. er komt een 
motorboot langs met mensen erop die 
zeggen: Stap toch in, straks verdrink je 
nog! maar de priester zegt rustig: nee, 
God zal mij wel redden! Dus die motor-
boot vaart verder. na een tijdje staat er 
al water tot aan zijn middel, komt er 
weer een motorboot voorbij met men-
sen die zeggen: Stap toch in, straks ver-
drink je nog! maar die priester zegt rus-
tig: nee, God zal mij wel redden! Dus 
die motorboot gaat verder. na een tijdje 
staat het water tot aan zijn kin, en weer 
komt er een motorboot voorbij met 
mensen die zeggen: Stap toch in, straks 
verdrink je nog! maar die priester zegt 
rustig: nee, God zal mij wel redden! Dus 
ook die motorboot gaat verder. na een 

met een KnIPooG 
Voor u gevonden in de media

Gelezen in de 
Veertigdagenkalender 
‘Laat me niet lachen’ van 
ds. Joke van der Velden:
op weg naar het station zit else, zeven 
jaar oud, achter op de fiets. Gewoonlijk 
fietst ze zelf, maar nu heeft ze alle tijd 
om nieuwsgierig om zich heen te kijken. 
hardop doet ze verslag van wat ze ziet 
en van wat ze op reclameborden leest: 
‘100 procent fruit, festival, maandag 
open, boekenmarkt, gratis wifi, jezus 
leeft’. even blijft het stil. Dan klinkt het 
heel verbaasd achter me: ‘lééft-ie?’

Gegoogeld n.a.v. een bericht in Trouw (13/1) 

over de ramp van 1916 op Marken:

het was heftig, maar na een paar uur 
was het eigenlijk alweer voorbij. toen 
zei mijn grootvader: ‘nu moeten de dij-
ken van waterland zijn gebroken.’ Slim 
van hem – de meeste mensen dachten 
dat God hun gebeden had verhoord…

Hetty Zock is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen 

als bijzonder hoogleraar Levensbeschouwing en Geestelijke 

Volksgezondheid, namens het KSGV en de VVP.

Uitnodigend bord bij de Nicolauskerk, 

Wolphaartsdijk. Foto wim wattel

Dorpskerk Bunnik, 
Foto Protestantse kerk, Piet van den heuvel

Ruïnekerk Bergen, 

Foto Protestantse kerk, Piet van den heuvel
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door  Annemike van der Meiden

I
N die ons zegt: wat je voor hen, aan wie je zomaar voor-

bijloopt, de hulpelozen, hebt gedaan, heb je voor mij 
gedaan. en daarbij vallen we terug op wat er was omdat 
het goed was, we vallen terug op de kern, de basis van 
ons geloof en leven.

wat wij doen en wat we telkens doen als wij bijvoor-
beeld in een viering bijeen zijn, is de tijd, het moment 
markeren, elkaar bevestigen in het geloof en ons geza-
menlijk geloof, dat het leven van ieder mens er toe doet 
en wij onze ogen niet sluiten voor alles wat ons en 
anderen overkomt. wij markeren het moment dat we (in 
de stijl van prediker 3) zeggen: er is steeds een tijd van 
inkeer en bezieling, een tijd waarin we ons bewust zijn 
van de noodzaak van naastenliefde, recht en gerechtig-
heid. een tijd van geloof, want daar hebben we wat aan 
met het oog op een tijd van liefde en vrede. en vooral 
het verlangen dat het ons zal verbinden met elkaar en 
met de wereld waarin we leven. we geloven en verlan-
gen tegen alle somberheid en machteloosheid, tegen alle 
lucht en leegte in.

geloven, wat heb je eraan? is het niet fantastisch dat we 
invulling kunnen geven aan lucht en leegte in geloof, 
hoop en liefde. en dan te durven bidden met de woor-
den uit het gedicht: ‘tussen alles door’ van marinus van 
den berg:
Geef mij een hart dat het verlangen verneemt.
Geef mij ogen die de vragen zien.
Geef mij oren die het gefluister horen.
Schenk mij de ontmoeting die geneest.

doen als wij het niet doen. mooi omschrijft hij in gelo-
vige mensen een vaste, diepe kern: “het punt waar je ja 
zei en 100% aanvoelt dat je van daar niet terug kan.” 
daar kun je niet zomaar rekenschap van afleggen op elk 
gewenst moment. er moet een basis zijn, zo schrijft Van 
der meiden, voor echte communicatie, anders moet je 
met elkaar niet praten over de roerselen van de ziel. het 
nut van geloven is voor Van der meiden met name het 
beschikken over een geestelijke voorraad, een reserve 
waarmee je klappen kunt opvangen. plotseling ziek, plot-
seling zonder werk, plotseling alleen: er is iets dat je in 
je zelf aan innerlijke kracht kunt aanspreken, waarmee je 
verder kunt. sommige mensen vinden in het geloof rust, 
een innerlijke soliditeit, waar ze op bouwen en in vertrou-
wen, een draagvloer voor het leven. er zijn mensen die 
menen dat geloof iets compenseert wat ontbreekt, maar 
Van der meiden voelt het meer als iets dat completeert, 
volledig maakt. ‘god spreekt mij aan als hopend mens, 
als wezen dat niet in abrupte afbraak gelooft, maar in 
continuïteit.’ geloven als iets wat je er doorheen draagt 
en uitzicht biedt. waarmee je zelf weer openingen kunt 
bieden aan anderen.

in het boek wordt het nut van geloven direct gekoppeld 
aan bevinding en communicatie. dat is niet voor niets. 
Volgens Van der meiden kan een mens niets over het 
geloof, over god zeggen buiten zichzelf om (de bevin-
delijke kant) en is alles wat we zeggen over de inhoud 
van de geloofsboodschap steeds te vertalen in relationele 
termen: god met ons, wij met god, wij met de mensen. 
ooit vroeg ik mijn vader waarom hij geen aanhanger 
was geworden van een andere godsdienst. zijn antwoord 
was: de god van de bijbel komt communicatief gezien 
het dichtst bij mij. zijn gedachtegang daarachter is, dat 
via openbaring de god die wij uit de bijbelverhalen ken-
nen communicatie zocht/zoekt met ons. Voor wie gelooft 
staat de antenne daarop gericht en wordt de boodschap 
ontvangen, soms heel sterk, andere keren wat vager of 
vlakker.

de boodschap van deze joods-christelijke god omschrijft 
hij in ‘het nut van geloven’1 als volgt: “ik word aange-
spoord door zijn signalen om het nut van de sjaloom, 
de alom-vrede, innerlijk en om mij heen en tussen mij 
en andere mensen te realiseren. ik word een instru-
ment in de uitdeling van dat geweldige wohlempfin-
den, die ‘wellness’ die meer is dan de beleving van een 
‘schlechthinneges abhängigkeitsgefühl’2, namelijk een 
positief gericht levensprincipe waarmee ik wat kan doen, 
waarmee ik communicatief gezien in de wereld iets kan 
uitdelen.”

in jezus ziet hij een samenballing van de nuttige signa-
len die ik nodig heb om leven en handelen in te richten, 
want het nut van geloven moet in aardse termen vertaald 
kunnen worden. en wat de geest betreft: die kan niets 

door  Monique van Zoest, predikant

nu, ik denk dat we ons daar niet mee laten afschepen, zo 
zitten we niet in elkaar. prediker zal toch wel wat meer 
op het oog hebben gehad. wat deze woorden in ieder 
geval met ons doen is dat ze ons prikkelen en uitdagen 
tot het nadenken over de zin van alles wat wij doen. 
heeft het zin, welke zin of heeft het geen zin en dan de 
vragen waarom en waartoe en vanuit welk perspectief? 
mens zijn is vragen stellen. Vragen stellen bij het leven: 
waarom leef ik, waarom laat god het kwaad toe, hoe 
verbind ik mij met mijn medemensen, hoe zie ik om naar 
anderen, hoe kan ik van betekenis zijn, wat inspireert en 
bezielt mij en wat is mijn antwoord op ‘lucht en leegte’?

misschien moeten we ons, om iets van een antwoord te 
vinden op de gestelde vraag, eerst richten op de vraag 
wat ons verbindt. we komen dan allereerst uit bij het 
verhaal dat ons raakt, de door god gegeven mens die 
ons allen raakt en waarover we kennelijk niet uitgepraat 
raken. die ons niet alleen inspireert met zijn parabelen 
en levenslessen, maar die ons vooral confronteert met 
onze kortzichtigheid en ons gemis aan inzicht. de mens 

overweging

Wanneer je een antwoord zou willen formuleren op 

de vraag: ‘geloven, wat heb je eraan?’ en je leest ver-

volgens deze Zeeuwse vertaling van Prediker 1 dan 

ben je er eigenlijk vrij snel klaar mee: ‘’t is aol voe niks’. 

‘Lucht en leegte’, zegt Prediker, ‘lucht en leegte, alles is 

leegte.’

In 1993 verscheen het boek ‘Het nut van geloven’ van de hand van anne van der meiden, deskundige op 

het gebied van (massa-)communicatie en Public relations en ‘toevallig’ ook mijn vader. Dat laatste is in dit 

kader geen overbodige opmerking: ik heb zo’n 23 jaar thuiswonend vrijwel dagelijks mogen ervaren hoe in 

het leven van mijn vader het geloof nuttig was en gelukkig nog is.

‘’t is aol Voe niKs’

het nut Van geloVen 

We geloven en verlangen 
tegen alle somberheid en 
machteloosheid, tegen alle 
‘lucht en leegte’ in

boekbespreking

De God van de bijbel komt 
communicatief gezien het 
dichtst bij mij

1     het nut van geloven is uitsluitende tweedehands nog te verkrijgen, o.a. via  
bol.com.

2   Schlechthinneges abhängigkeitsgefühl is een term geïntroduceerd door de 
Duitse theoloog Friedrich Schleiermacher (1768-1834) als weergave van de 
menselijke conditie van volstrekte afhankelijkheid.

Escher: Klimmen en dalen / 

coverbeeld ‘Aol voe niks’
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het volgende nummer heeft als 
thema ‘Scheppen en zo’

Bbij het afscheid van je werk, maak je de balans op. afscheid begint met 
af. is mijn werk af? mijn gevoel zegt me dat het meer gaat om af en 
toe, op en af, af en aan dan dat er iets is afgerond. en scheiden brengt 
een cesuur aan, punt waarop iets in tweeën uit elkaar valt, in ervoor en 
erna. het hebreeuwse werkwoord bara (vaak vertaald met scheppen: 
beresjit bara, in den beginne schiep… genesis 1) wordt ook wel ver-
taald met scheiden. dag en nacht, hemel en aarde worden gescheiden. 
zo, zou je kunnen zeggen, worden arbeidstijd en ‘geen arbeid’ van 
elkaar gescheiden. en het vormgeven van de tijd na de (af)scheiding 
zal ook wel een scheppingsproces worden. wat het zal worden is nog 
helemaal open.

en dat verbind ik aan weggaan: je 
gaat een weg…. van nog meer val-
len en opstaan? zeker geen weg 
geplaveid met grote voornemens. 
contacten, afspraken, ritme, regel-
maat en uitwisseling raken weg. 
trekt de verte bij het vertrek? nee, 
omdat het om gezondheidsredenen 
is, ligt er geen stralend hierna in het 
verschiet maar een onaf gevoel van 
we zullen wel zien. 
tsja en dan ophouden. wat houdt er 

op? ik was bij een crematie en rondom de kist (dit is geen dramatisch 
verhaal over mijzelf) stonden zes echte kaarsen te branden. bij het 
dalen van de kist kregen de naasten elk een kaarsendover in de hand 
geduwd: zij moesten blijkbaar ritueelgedwongen de kaarsen doven. 
jaren geleden hadden wij op het VVp-kantoor al het gevoel dat wij als 
laatsten misschien het licht zouden moeten doven omdat het vereni-
gingswezen in een onomkeerbaar stervensproces zat. alles houdt een 
keer op, wordt er dan gezegd. en: het gaat niet om de aantallen – maar 
in talloze vergaderingen klonk het refrein: meer leden, meer leden, 
meer leden! dat lukt dus niet. bij die crematie had ik ineens de asso-
ciatie dat het verenigingswezen dan misschien in de kist mag liggen 
maar dat al die lichtjes er omheen de geest van het leven weerspiege-
len, de vrijzinnige geest in ons geval. ik wil niet dat ze uitgaan en ik wil 
ook geen uitdover zijn, ook niet symbolisch. want van rabbijn Yehuda 
aschkenasy leerde ik: één lucifer is genoeg om het donker te verdrijven. 
een vlammetje kan een lopend vuurtje worden, of in ieder geval het 
donker verdrijven al is het maar even. de geest van vrij en zinnig leeft 
door, ook buiten de grenzen van verenigingen; die dooft niet uit. 

Corrie Jacobs 

Corrie Jacobs is sinds juli 2001 als beleidssecretaris werkzaam geweest bij de VVP. 

Sinds 1 maart is zij met prepensioen. Op de Algemene Vergadering van 21 mei in 

Arnhem kunt u in de middag afscheid van haar nemen.

afscheid, weggaan 
en ophouden


