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1.   Lijdt God?   

– veertig dagen zondvloed  

“Want over zeven dagen zal ik het veertig dagen en veertig nachten op de aarde laten regenen; dan 

zal ik alles wat er bestaat van de aardbodem wegvagen, alles wat ik heb gemaakt.” (Genesis 7:4)  

 

Kort geleden publiceerde Open Doors de jaarlijkse Ranglijst Christenvervolging. Opnieuw bleek hoe 

wijdverbreid en fel de kerk vervolgd wordt. Ook vandaag worden christenen opgesloten, 

gemarteld en verkracht. Als je dit tot je door laat dringen kan het je geloof aanvechten: Als zijn 

kinderen lijden in de Evin-gevangenis in Teheran en de strafkampen in Noord-Korea, lijdt God dan 

mee?   

Dichtbij huis is dit ook een vraag die ons als Nederlandse christenen vaak voor in de mond ligt, als 

ziekte, dood of psychisch lijden ons treffen: Raakt het God wel wat mij overkomt? Is Hij echt 

betrokken? Kan God überhaupt wel (mee)lijden? Of is dat te menselijk gedacht? Maar als God niet 

kan lijden, is zijn liefde dan wel geloofwaardig?    

Vol onrecht  
In deze eerste ‘blikopener’ sta ik stil bij die wezenlijke en niet eenvoudige vraag: kan God lijden? En 

daarbij kijken we ook naar het verhaal van Noach. Genesis 6:11 zegt dat in Noachs dagen de aarde in 

Gods ogen ‘verdorven en vol onrecht’ was. Wie de Ranglijst Christenvervolging 2020 bekijkt moet 

constateren dat onze dagen niet minder verdorven en vol onrecht zijn. Onze eigen ervaringen 

vertellen trouwens hetzelfde verhaal. Noach was in zijn tijd de enige die anders was - rechtvaardig. 

Een lijdend mens kan zich verlaten en alleen voelen.   

Kan God lijden? Sommige christenen reageren ogenblikkelijk met ‘ja’: Jezus heeft ons immers laten 

zien wie God is en Jezus was de Lijdende bij uitstek. Andere christenen kiezen een meer filosofische 

invalshoek en redeneren vanuit het godsbegrip. God is toch volmaakt? Lijden is een kwaad. Dat 

betekent dat een volmaakte God niet kan lijden. Twee verschillende manieren van denken, allebei 

begrijpelijk. Wat weegt het zwaarst?   

Een onveranderlijk karakter  
Vanouds heeft de Kerk inderdaad beleden dat God niet kan lijden. Deze impassibilitas of 

‘onlijdelijkheid’ van God heeft zelfs de status van een dogma. Tegelijk werd beleden dat Jezus’ lijden 

geen schijnlijden was en ook niet alleen zijn menselijke natuur raakte: de Logos heeft in het vlees wel 

degelijk geleden. Het leidt tot soms paradoxale uitspraken over het lijden van de onlijdelijke God. 

Duidelijk is dat in deze theologische bezinning Griekse filosofie een belangrijke rol speelde. Emoties 

werden in het culturele klimaat van het hellenisme gezien als minderwaardig. Bij de Stoïcijnen was 

apathie een belangrijke deugd: een mens (en zeker God) moest in zijn denken niet een speelbal zijn 

van gemoedswisselingen die hem overkomen. De kerkvaders kwamen dus tot de conclusie: God 

heeft een volmaakt, onveranderlijk karakter en is niet afhankelijk van zijn schepping. God kan geen 

gevoelens hebben en kan niet lijden.  

God is liefde  
Deze godsleer van de onlijdelijkheid klinkt tot op de dag van vandaag sterk door in de systematische 

theologie. We kunnen daar niet zomaar aan voorbijgaan. Het argument dat dit dogma alleen maar 

een uitvloeisel is van Grieks-filosofisch denken en dus niet bijbels, is te kort door de bocht gedacht. 

Toch is in de theologie en in de kerk de weerstand tegen deze klassieke leer sterk toegenomen in de 
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afgelopen eeuw. In ons christen-zijn vandaag staat de overtuiging centraal dat God liefde is, en 

daardoor komen we in de knoop met een God die niet meevoelt. Liefde moet kunnen lijden, anders 

is ze niet geloofwaardig. Zo kunnen we dat ook sterk ervaren in onze pastorale praktijk. Kan een 

onbewogen en onaandoenlijke God wel troost bieden?   

Een blijvend kruis  
Voor christenen is het lijden van onze Heer Jezus waarschijnlijk het zwaarstwegende argument om 

moeite te hebben met een onlijdelijk godsbeeld. We belijden dat Jezus de volkomen openbaring is 

van wie God is. Dan kan het toch niet zo zijn dat Jezus’ kruisdood, de kern van zijn missie, niet iets 

wezenlijks openbaart over God de Vader? Iemand schreef: “De gekruisigde Jezus is het enige 

accurate beeld van God dat de wereld ooit heeft gezien.” Sommigen scherpen de gedachte daarom 

nog verder aan: de geestelijke afkeer van de zonde waaraan de Here Jezus leed, openbaart een 

onveranderlijk, blijvend kruis in het hart van God. Dat kruis zal daar blijven zolang er één zondige ziel 

is om voor te lijden.  

Emoties van God  
Maar het gaat niet alleen om de christologie. Ook een nieuwe lezing van de verhalen uit het Oude 

Testament heeft ons beeld van God veranderd. Juist Joodse denkers zoals Abraham Joshua Heschel 

vestigen de aandacht op de emoties van God in de Hebreeuwse Schriften.   

Een van de teksten die daarbij genoemd wordt is Genesis 6:6, in het verhaal van Noach: “(De HEER) 

kreeg er spijt van dat hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst.” Het onrecht en de 

verdorvenheid raken God werkelijk. Misschien wil iemand hier tegenin brengen, dat we onze 

godsleer niet te sterk moeten baseren op de antropomorfismen in verhalende teksten in de Bijbel. 

Maar Gods emoties klinken misschien juist wel het sterkst door in wat wel de grootste 

zelfopenbaring van God in de Hebreeuwse Schrift wordt genoemd, namelijk Exodus 34:6-7, waar 

staat dat de HEER liefdevol en genadig is, trouw, geduldig en waarachtig. Kennelijk behoort de 

passibiliteit van God tot het centrale getuigenis van het Oude Testament. Nergens blijkt dat de 

Hebreeuwse Schrift aarzelend is over de toeschrijving van emoties aan God.   

God kiest om te lijden  
Tot besluit: met de kerk der eeuwen kunnen we bevestigen dat God volmaakt is en dat niets Hem 

kan overkomen. Maar aan de andere kant zien we in de Bijbel dat God ervoor kiest om te lijden. Dit is 

geen passief slachtofferschap maar een actieve reactie, gemotiveerd door Gods onvoorwaardelijke 

keus voor recht en rechtvaardigheid. Door te kiezen om hartstochtelijk lief te hebben nam God het 

risico om verworpen te worden en om te lijden; het risico spijt te krijgen en diep gekwetst te worden 

(Gen.6:6)!   

Gekwetste hartstocht  
Noachs verhaal laat veertig dagen regen zien als maat van Gods gekwetste hartstocht. De 

verdorvenheid komt van beneden. Het oordeel komt van boven: God perkt het kwaad in. De redding 

komt ook van boven, maar het gaat niet buiten ‘beneden’ om: de rechtvaardige Noach, de enige 

tsaddiq in zijn dagen, die niet gelijkvormig was aan deze wereld. In die ene wordt de mensheid gered. 

Zoals ooit in de ene Rechtvaardige.   

Beproevingen  
In het vervolg van deze serie komen we ze steeds tegen: enkelingen, rechtvaardigen, die vanwege de 

gerechtigheid als het ware delen in het lijden van God: Mozes, Jozua, Elia, Jona, David, Jeremia, en 

Jezus Zelf. Hun beproevingen waren aanvechtingen én aansporingen, voor henzelf en voor ons.   
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2.   Meedelen in het lijden van Gods volk  

– Mozes’ veertig jaren in Midjan  

“Liever werd hij even slecht behandeld als het volk van God dan dat hij vluchtig voordeel had van de 

zonde; omdat hij uitzag naar de beloning waardeerde hij de smaad van Christus hoger dan de 

schatten van Egypte.” (Hebreeën 11:25,26)  

 

Opmerkelijke woorden in de Hebreeënbrief: Mozes deelde in de smaad van Christus. Hij deelde in 

het lijden van het volk van God. Zijn biografie kent een langdurig dieptepunt: veertig jaren Midjan. 

Misschien kunnen we wel zeggen dat Mozes zich, net als Christus, ‘heeft ontledigd’? Mag je zo 

spreken over geloofsvervolging, of doet dat afbreuk aan de unieke weg van de Here Jezus?   

‘Dezelfde dood als Christus’  
Datzelfde Egypte waar Mozes’ verhaal zich afspeelt, staat vandaag nog hoog op de ranglijst van Open 

Doors. Op palmzondag 2017 kwamen tientallen christenen om bij twee aanslagen op Koptische 

kerken. De volgende avond gaf priester Boules George er een preek die diepe indruk maakte. Hij had 

twee boodschappen voor de aanslagplegers: “dank je wel” en “we houden van je”. “Dank je wel”: 

want je gaf ons dezelfde dood te sterven als Jezus Christus, en dit is de grootste eer die we kunnen 

ontvangen. En “we houden van je en bidden voor je”: want dat heeft de Heer ons opgedragen. En de 

priester zei dit: “De kerk is vandaag in pijn, maar tegelijk verheugt ze zich, want al deze tientallen 

mensen die stierven dragen nu kronen. Zij verheugen zich met God, en zij zullen daar de opstanding 

meemaken”.   

Troost en geborgenheid  
Wat doet dit verhaal met u? Die onvoorstelbaar radicale woorden van deze priester, kunt u die 

meemaken? Of roepen die vragen bij u op? Is dit wat het christelijk geloof ons brengt: delen in de 

smaad van Christus? Is onze geloofsbeleving niet vaak juist het omgekeerde: we leven in een 

onzekere wereld, maar het geloof brengt ons daarin juist troost en geborgenheid. We danken God op 

zondag voor onze vrijheid om te geloven. Daarin ervaren we de zegen van onze Heer. Vraag een 

doorsnee gemeentelid maar wat het geloof voor hem of haar betekent: woorden als “rust, vrede en 

kracht” – toch zeker niet “onrust, smaad en pijn”?   

Geen theologie van vervolging  
Stel dat uw kerk getroffen werd door een aanslag. Hoe zou u dan preken op de volgende dag? 

Zouden wij voor zo’n situatie wel het geloofsvocabulaire hebben? Voor Europeanen die al 

eeuwenlang veilig christen zijn, is zo’n situatie moeilijk voor te stellen. Iemand uit de vervolgde kerk 

beweerde dat wij als westerse christenen geen ontwikkelde theologie van lijden, vervolging en 

martelaarschap hebben. Zou het kunnen dat een belangrijk deel van de boodschap van de Bijbel niet 

goed tot ons doordringt? Zou het kunnen dat onze (kostbare) theologische traditie, waarin de 

betekenis centraal staat van het lijden, sterven en opstaan van “Christus alleen” ons minder oog 

geeft voor onze roeping om te lijden mét Hem? Hij heeft toch voor ons geleden, in onze plaats? Wij 

gaan toch vrijuit, als we alleen maar in Hem geloven? Voor Hem de vloek, voor ons de zegen?   

Hij voor ons, wij met Hem  
De Hebreeënbrief roept vervolgde christenen op vol te houden. Smaad, beproevingen, 

gevangenschap en onteigeningen hoorden bij hun geloofservaringen (10:32-36). De schrijver moedigt 

hen aan om te delen in de schande van het kruis en in de vernedering van Christus (12:1,2; 13:13). Hij 

leed vóór ons, en wij - wij lijden mét Hem. Niet het één of het ander, maar allebei. Kijk naar Mozes en 
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alle andere geloofsgetuigen. Mozes die vanwege zijn verlossingsdaad afstand moest doen van zijn 

koninklijke status, en (inderdaad) zich als het ware ontledigde door af te dalen naar Midjan, als een 

vreemdeling in een vreemd land. Zo deelde hij in de smaad van Christus. Niet omdat hij wist van 

Christus, maar omdat zijn leven hetzelfde Jezus-patroon volgde: door de vernedering heen naar de 

verlossing.   

Omwille van ons  
Mozes had het van geen vreemde. De HEER Zelf hoorde de jammerkreten van zijn volk. In al hun 

nood was ook Hijzelf in nood, zegt Jesaja 63:9. Zou je mogen zeggen: “God lijdt mee met zijn volk”? 

God Zelf zag hun ellende, hoorde hun jammerklachten, wist hoe ze leden, en daalde af om hen te 

bevrijden en hen te brengen naar een land van melk en honing (Ex.3:7,8). Door de diepte heen naar 

de verlossing. Zo is de HEER.   

Dat Jezus-patroon zien we voor ons uitgetekend in de Christus-hymne van Filippenzen 2:5-11, over 

de Heer Jezus, die Zichzelf ontledigd heeft – afstand deed van zijn goddelijke eer:   

  

Het is een lied van Jezus’ zelfvernedering tot slaaf, en zelfs tot de dood aan het kruis, én van zijn 

verhoging tot Heer. Die “slaaf” kunnen we waarschijnlijk lezen als een verwijzing naar de Dienaar van 

de HEER uit Jesaja. Daar lezen we dat Christus de weg van de vernedering ging omwille ons, in onze 

plaats: “Om onze zonden werd Hij doorboord” (Jes.53:5). Terecht zegt onze traditie: “Christus 

alleen!” en “genade alleen”.   

Delen in Zijn lijden  
En toch is er ook een andere kant. Een kant waarvoor de theologie van de vervolging onze aandacht 

vraagt. Christus’ lijden kun je plaatsbekledend noemen. Hij leed voor ons, maar dit Jezus-patroon 

gaat aan ons niet voorbij. Wij mogen in Hem delen. In zijn lijden én in zijn opstanding. We zagen dat 

al bij Mozes en de andere oude geloofsgetuigen, maar we zien het nog veel duidelijker bij Jezus’ 

volgelingen. Bij Paulus bijvoorbeeld. Na Filippenzen 2 beschrijft hij in het volgende hoofdstuk zijn 

eigen geloofsbiografie, en daarin past hij het Jezus-patroon toe op zijn eigen leven: al het oude is hij 

als verlies gaan beschouwen en heeft hij losgelaten, om Christus te winnen, te delen in zijn lijden en 
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aan hem gelijk te worden in zijn dood. Omdat Paulus leeft van de hoop op wat komen gaat. In 

Christus leeft Paulus door de vernedering naar de verhoging, door het lijden naar de overwinning, 

door de dood naar het leven:   

  

  

Participatie  
Mozes, Paulus en de Egyptische priester Boules George wijzen ons op een theologie en een 

spiritualiteit die ons geloof op zijn fundamenten bevraagt. Het gaat in de Bijbel niet alleen om 

substitutie (Christus in onze plaats), maar ook om participatie (wij delen in Hem). En dan is de vraag, 

ook aan ons, “vrije christenen”: hoe ziet het Jezus-patroon eruit in ons eigen leven? Hoe heerst onder 

ons de gezindheid die Christus Jezus had? Zou het kunnen dat het geloof ons alleen maar echt “rust 

en vrede en kracht” brengt als we samen met de Heer Jezus Christus de weg van de vernedering 

durven te gaan?   
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3.   Ze zijn te sterk  

– veertig dagen het land verkennen  

‘We kunnen dat volk niet aanvallen, het is te sterk voor ons.’ (Numeri 13:31)  

 

We kennen allemaal het verhaal, we lezen het voor uit de kinderbijbel: twaalf verspieders, 40 

dagen. De rapportage: melk en honing, grote vruchten. Maar het volk, dat is te sterk. Het land 

verslindt zijn inwoners. We kunnen nog beter teruggaan naar Egypte. We zijn verloren.   

Dit kinderbijbelverhaal is in zekere zin dagelijkse realiteit voor vervolgde christenen: “ze zijn te 

sterk voor ons”. Maar misschien is het ook wel het verhaal van ons, beproefde kerken in 

Nederland die de hoop hebben verloren. Hoe zwak is de kerk?   

Een andere realiteit  
Ik geloof dat het verhaal van de twaalf verkenners ons twee dingen leert. Het eerste is om de situatie 

waarin we ons bevinden eerlijk onder ogen te zien. Dat was de opdracht van de verkenners. En de 

tweede les van dit verhaal is om die situatie te beoordelen vanuit een houding van geloof. Geloof is 

niet het bagatelliseren van de ernst van de situatie. Geloof is het zien van een ándere realiteit.   

Strijd tegen christenen  
Open Doors heeft zijn eigen verkenners, zou je kunnen zeggen. Denk maar aan de ranglijst. Om goed 

te kunnen begrijpen waar de strijd tegen christenen in deze wereld vandaan komt, spreekt Open 

Doors van ‘aanjagers’ en ‘terreinen’ van vervolging. Aanjagers van vervolging zijn bijvoorbeeld 

islamitisch extremisme, religieus nationalisme, tribale vijandigheid en seculiere intolerantie. De 

terreinen waar vervolging plaatsvindt, zijn onder andere het familieverband, het gemeenschapsleven 

of de publieke ruimte. Je kunt vervolgd worden door de overheid, door je werkgever of door je 

familie, bijvoorbeeld. In elk land ziet vervolging er weer heel anders uit. Open Doors wil die situatie 

eerlijk onder ogen zien en delen met de ‘vrije’ kerk.   

Geloven als vluchtgedrag  
Als ‘vrije’ christenen hebben wij onze eigen strijd. Vervolgde christenen bidden voor óns, omdat ze 

zien dat de kerk hier zich nauwelijks staande weet te houden in een seculiere cultuur. En secularisatie 

is niet alleen een gevaar in de wereld buiten. We moeten onder ogen zien dat secularisatie ook 

gebeurt binnen de kerk en in ons eigen hart. Een belangrijke reden voor het afbrokkelen van ons 

geloof is dat in onze cultuur geloven in God wordt gezien als vluchtgedrag. Kinderen mogen geloven 

in sprookjes en Bijbelverhalen. Maar als je volwassen wordt, moet je de moed hebben om de harde 

realiteit onder ogen zien. Zwakke mensen blijven hangen in de illusie van een geloof van troost en 

geborgenheid, maar sterke mensen kunnen lopen zonder die emotionele krukken (Charles Taylor, A 

Secular Age, 2007). Deze gedachten bevechten ons eigen geloof en vaak voelen we: “ze zijn te sterk 

voor ons”.   

Terug naar Egypte  
Het ergste is vaak niet eens de tegenstand vanuit de wereld waarin we leven. Het ergste is vaak de 

reactie van binnenuit: de kerken, families en huwelijken die verscheurd worden als gevolg van 

geloofsvervolging. De tien verkenners die geen geloof meer kunnen opbrengen in Gods beloften. 

Gedachten in ons die terug willen vluchten in een veilig verleden: “we kunnen beter teruggaan naar 

Egypte” (Numeri 14:3). Het doel van de tegenstander is niet per se om de kerk te bevechten, maar 

liever nog om de kerk krachteloos te maken doordat ze zelf het geloof verliest of verdeeld raakt.   
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‘Niemand die hen beschermt’  
Jozua en Kaleb ontkennen niet het probleem, maar zij zien een andere realiteit, de realiteit van Gods 

beloften: “als de HEER ons goedgezind is, zal Hij ons het land geven. Wees niet bang voor de 

bevolking van het land. Zij hebben niemand die hen beschermt en wij worden bijgestaan door de 

HEER.” Voor Jozua en Kaleb is geloven geen vluchtgedrag. Zij hebben geen behoefte aan emotionele 

krukken. Na 40 dagen verkennen volharden ze in het geloof “dat we pas na veel beproevingen het 

koninkrijk van God binnen kunnen gaan”, zoals Paulus het later zal verwoorden (Hand. 14:22). Ze 

gaan de beproevingen niet uit de weg. In geloof doorzien ze de zwakte van de tegenstander: “Zij 

hebben niemand die hen beschermt”.   

Een onwankelbaar koninkrijk  
De bekende India-zendeling E. Stanley Jones beschreef hoe hij in 1934 in Rusland was en diep 

getroffen werd door het enthousiasme waarmee mensen een goddeloze samenleving aan het 

bouwen waren. Toen hij zich tot de Bijbel richtte voor Gods antwoord, vond hij de woorden van 

Hebr.12:28 over een ‘onwankelbaar koninkrijk’. Hij besefte: Gods koninkrijk kan niet wankelen, want 

het is de uiteindelijke realiteit. Het communisme kan wankelen en moet met macht bijeen worden 

gehouden (ze hebben niemand die hen beschermt). Kapitalisme kan ook wankelen. Alle aanjagers 

van christenvervolging kunnen wankelen. De volgende dag las Stanley Jones verder en vond 

Hebr.13:8: “Jezus Christus blijft Dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid”. Hij verliet Rusland 

bemoedigd met in zijn gedachten een andere realiteit: een onwankelbaar koninkrijk en de 

onveranderlijke Persoon die dat koninkrijk belichaamt. Het zou nog meer dan een halve eeuw duren 

voordat het communisme instortte. Miljoenen slachtoffers moesten nog vallen.   

Navolging van Christus  
Kunnen wij dat geloof in een andere realiteit nog opbrengen? Of zijn we zelf gaan geloven in het 

seculiere verhaal over een christendom dat alleen voor kinderen en kneusjes is? Kunnen we geloven 

in een werkelijkheid waarin de kerk een noodhospitaal is voor gebutste mensen, maar tegelijk ook 

een oefenschool voor mensen die de strijd aandurven van de navolging van Christus? Een realiteit 

waarin Christus ons roept om moedig te zijn en ons leven te verliezen voor zijn liefde? Een realiteit 

waarin het zwakke van God sterker is dan het sterke van de seculiere cultuur?   

Onze Jozua is Jezus Christus, die zelf 40 dagen in de woestijn was om beproefd te worden. Nadat Hij 

de tegenstander in de ogen had gekeken en had standgehouden, was Hij gesterkt voor zijn taak: het 

verkondigen van die andere realiteit, het onwankelbare koninkrijk van God. Wie durft Hem te 

volgen?   
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4.   Zal de kerk overleven?  

– veertig jaren in de woestijn  

“Veertig dagen hebben jullie het land verkend, veertig jaar zul je voor je schuld boete doen, één jaar 

voor elke dag. Dan zul je ondervinden wat het betekent als ik mijn handen van je aftrek.”  (Numeri 

14:34)  

 

Zal de kerk overleven in het Midden-Oosten, de bakermat van het christendom? Gedurende 

veertien eeuwen islam zijn tientallen miljoenen christenen als tweederangsburgers gaandeweg 

geïslamiseerd. De vroege kerk van Noord-Afrika verdween van de aardbodem. Sinds de val van het 

Ottomaanse rijk een eeuw geleden is het percentage christenen in het Midden-Oosten nog verder 

afgenomen: van meer dan 20% tot minder dan 5%. En in de afgelopen tien jaar lijkt de 

tweeduizend jaar oude kerk in Irak en Syrië de laatste genadeklap te incasseren. Is het denkbaar 

dat de kerk in het Midden-Oosten verdwijnt? En in ons eigen werelddeel: is het denkbaar dat de 

kerk in Europa de gesel van de secularisatie niet overleeft? Wat heeft God te maken met de crisis 

waarin we ons bevinden?   

Waar is God?   
“Jullie lijken zullen hier in de woestijn komen te liggen”, zegt de HEER in Numeri 14 tegen het volk 

dat weigerde God te vertrouwen op zijn beloften. Al tien keer hebben ze Hem nu op de proef gesteld 

(Num.14:22). God trekt zijn handen van hen af. Niemand behalve Jozua en Kaleb krijgt het beloofde 

land te zien. Pas de volgende generatie zal er binnengaan.   

Meermalen in de Bijbel, én in de kerkgeschiedenis, gaat Gods volk door de diepste diepte en komt de 

vraag op of de kerk wel zal overleven. Ook ontstaat de vraag: waar is de Here God in dit lijden? Heeft 

Hij zijn handen afgetrokken van zijn kerk? Is dit zijn oordeel? Of is Hij juist mét ons terwijl de machten 

van deze wereld zijn volk proberen te overweldigen? En wat is onze eigen verantwoordelijkheid in de 

crisis?   

Lijden onder Gods oordeel?   
Christenen lijden in deze wereld. Maar het ene lijden is het andere niet. In de theologie van 

vervolging worden vier vormen van lijden onderscheiden. Christenen lijden:   

1. in de wereld op dezelfde wijze als alle andere mensen, als ze te maken hebben met ziekte, 

armoede, oorlog, enzovoort;  

2. met de wereld, als ze mededogen hebben met de wereld zoals God dat heeft;  

3. voor de wereld, als ze dienend in deze wereld staan;  

4. vanwege de wereld, als ze verworpen of zelfs vervolgd worden om hun geloof.  

In een tijd van crisis komt de vraag op of we hier misschien nog een vijfde vorm aan toe moeten 

voegen: kunnen christenen lijden onder Gods oordeel als ze Hem in de steek laten? In de 

Hebreeënbrief worden de gelovigen namelijk aangespoord om te volharden, want “onze God is een 

verterend vuur!” (Heb.12:29).   

De kerk begraven?  
De grote vraag is hoe we onze eigen tijd moeten verstaan. Is het zo dat ook onze “lijken in de 

woestijn komen te liggen” door Gods oordeel? Een aantal jaren geleden was er een discussie in 
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kerkelijk Nederland onder de titel: “de kerk: planten of begraven?” Sommige kerkleiders zeiden dat 

de Nederlandse kerk de tijd moet nemen om te rouwen over de verdwijnende christelijke cultuur, 

zonder direct weer verder te gaan in nieuwe missionaire kerkplantingsinitiatieven: “Het is nu niet de 

tijd voor nieuwe groeiplannen. Het is de tijd om de kleren te scheuren, as op het hoofd te strooien en 

de klaagliederen te zingen. Dat is wat Israël doet in de ballingschap. Wij moeten ons bezinnen. Dit is 

een tijd van rouw. We moeten de kerk ten grave dragen: in de handen van God leggen; radicaal alle 

eigen plannen begraven. Ook alle eigen visies op de toekomst. In plaats daarvan ons openstellen 

voor wat God doet. In het geloof dat God de levende en de soevereine is. De toekomst van de kerk 

hangt niet van ons af, maar van God.” Anderen hielden vol dat we ook en juist in een tijd van 

verdwijnend christendom ons trouw en hoopvol moeten blijven beijveren in evangelisatie en 

gemeenteopbouw: de Here God kan altijd een nieuw begin maken.   

‘Versterk het overige’  
Overleeft de kerk? In het Midden-Oosten, in Europa? Hoe verstaan we onze tijden zó dat we weten 

wat de Here God van ons vraagt? Nóg is de kerk niet verdwenen. Open Doors wil in Irak en Syrië 

blijven staan naast de christenen die zijn gebleven: ‘Centers of Hope” worden opgezet. Christenen 

worden bemoedigd. Vrouwen en jongeren worden getraind. Huizen, kerkgebouwen en scholen 

worden hersteld. Open Doors wordt daarbij gedreven door de tekst waarmee Anne van der Bijl Gods 

roeping in zijn leven verstond: “Wees wakker en versterk het overige dat dreigt te sterven” (Op.3:2).   

Tegelijk moeten wij als Nederlandse christenen beseffen: wij kunnen de kerk niet redden. 

Predikanten kunnen hun gemeente niet redden. Ook Open Doors kan de vervolgde kerk niet redden. 

Niet met onze daden, niet met opbeurende woorden, niet met plannen en al helemaal niet met geld. 

Wij weten niet of de kerk in Europa of in het Midden-Oosten zal overleven, of dat hier de kandelaar 

wordt weggenomen. Onze tijden zijn in Gods hand. Hij alleen kan de kerk bewaren. Jezus Christus 

bouwt zijn kerk en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen (Mat.16:18).   

Een nieuwe generatie  
Eén ding weten we: als God oordeelt, betekent het ook dat Hij met de kerk bezig blijft. Oordeel 

houdt ook genade in. Het getal veertig staat in de Bijbel vaak symbool voor beproeving en loutering, 

van waaruit een vernieuwd begin mogelijk is. Na veertig jaar mogen Jozua en Kaleb met een nieuwe 

generatie het land binnengaan. We weten niet hoe het verder gaat met de slinkende kerken in het 

Midden-Oosten, maar we zien dat er overal kleine, nieuwe gemeenschappen ontstaan van 

christenen met een moslimachtergrond. De bestaande kerk begraven en tegelijk hoopvol nieuwe 

kerken planten? Het is niet ondenkbaar.   

De ‘rest’  
Noach, Mozes en Jozua zijn voorbeelden van een doorstart in goddelijke genade. Ze doen denken 

aan het thema van de ‘rest’, waarover Jesaja spreekt: door de ballingschap heen zal de Here God een 

nieuw begin maken met een overblijfsel van Israël dat terugkeert (Jes.10:21,22). De oordelende 

Heilige van Israël is tegelijk Israëls genadige Verlosser, want Hij laat niet los wat Hij begon. De kerk 

heeft begrepen dat de ‘rest’ van Israël uiteindelijk één Persoon was: Jezus Christus. Hij heeft als een 

gehoorzaam Israël plaatsbekledend de veertig dagen verzoeking in de woestijn wél volbracht. Hij 

heeft als Israël het oordeel van God ondergaan aan het kruis. Hij is de weg gegaan van ballingschap 

(het graf) en herstel (opstanding). Alleen in Hem is voor zijn volk altijd een nieuw begin mogelijk.    
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5.   Lijdend leiderschap  

– 40 dagen onderweg naar de Horeb  

“Elia stond op, en toen hij had gegeten en gedronken liep hij, gesterkt door dit voedsel, veertig dagen 

en veertig nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God.”  (1 Kon.19:8)  

 

Op de dag dat ik dit schrijf, staat er in de krant een artikel over toenemende burn-out bij 

predikanten. Het is voor de voorganger vaak steeds moeilijker om de uiteenlopende 

verwachtingen van de gemeente waar te maken. Lukt het hem om tegelijk loyaal te zijn aan God, 

aan de gemeente en aan zichzelf? Of moet hij in de praktijk leren om niet té toegewijd te zijn aan 

anderen?   

Als enige overgebleven  
Wat we bij Elia tegenkomen in 1 Koningen 19 zouden we vandaag misschien burn-out noemen. Na de 

krachtmeting met de baälspriesters op de Karmel en de doodsbedreiging door Izebel wordt hij bang 

en vlucht hij de woestijn in. Levensmoe verzucht hij tegen de HEER: “het is genoeg geweest". Nadat 

de Engel van de HEER hem nieuwe kracht geeft, trekt Elia 40 dagen verder tot aan de Horeb. Daar 

lucht hij zijn hart tegenover de HEER: de Israëlieten hebben uw verbond naast zich neergelegd en alle 

profeten gedood - “ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien". 

In de vorige blog ging het over “de rest”; de voortgang van Gods plannen lijkt vaak in de handen te 

liggen van een klein overblijfsel met wie God verder gaat. Zo voelt Elia zich. Alles rust op zijn 

schouders, en hij bezwijkt eronder. Hoeveel kun je dragen als geestelijk leider?   

Andrew Brunson  
Voor vervolgde christenen is soms niet per se de vervolging het zwaarste, maar de eenzaamheid. Het 

gevoel de strijd alleen te voeren, zonder andere mensen. En erger nog: voor het gevoel soms ook 

zonder God. Andrew Brunson, de Amerikaanse predikant die van oktober 2016 tot oktober 2018 in 

de cel zat in Turkije, beschreef zijn eenzame strijd. Hoe hij worstelde om niet zijn verstand en zijn 

geloof te verliezen. Hoe hij door wanhoop en paniek soms suïcidaal werd. Niet dat hij om zijn geloof 

vervolgd werd, schokte hem – daar was hij op voorbereid. Waar hij niet op was voorbereid, was het 

gevoel van verlatenheid. Hij had verwacht dat kracht en genade in hem zouden stromen, maar dat 

gebeurde niet. Hij stond er alleen voor.   

Getsemané  
Dezelfde eenzame strijd zien we bij Johannes de doper, wanneer hij in de gevangenis komt en zijn 

diepste twijfels voorlegt aan de Heer Jezus. We zien de eenzame strijd zelfs bij de Heer Jezus zelf, 

wanneer Hij 40 dagen verzocht wordt in de woestijn, helemaal alleen. En wanneer Hij zijn doodsstrijd 

voert in Getsemané: “Laat deze beker aan Mij voorbijgaan". Alles rust op zijn schouders, en bijna 

bezwijkt Hij eronder.   

Vrome woorden  
Al te gemakkelijk kunnen we soms deze strijd wegpoetsen met vrome woorden, bang als we zijn voor 

het lijden: “Het komt goed, God is erbij, Hij zal je wel kracht geven". Met onze eigen hulpeloosheid in 

het geloof kunnen we moeilijk overweg. Andrew Brunson voelde in zichzelf vragen opkomen over 

Gods liefde en trouw. Tot hij op het punt kwam dat hij merkte dat God vragen had voor hém: “Zul jij 

nog van Mij houden en Mij trouw blijven, zelfs als je je verlaten en teleurgesteld voelt?” - Kun je God 

vasthouden, ook als je niet ervaart dat Hij jou vasthoudt?   
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De pijn van toewijding  
Eén van de stemmen uit de lijdende kerk is die van Ajith Fernando uit Sri Lanka. In zijn boek Vreugde 

vermengd met pijn (2009) stelt hij dat het de roeping is van een voorganger om te lijden. Als je aan 

mensen toegewijd bent zul je pijn lijden, zegt Fernando. In westerse kerken wordt lijden en pijn 

opgevat als een signaal dat je verkeerd bezig bent, zegt hij, terwijl het in niet-westerse kerken juist 

wordt gezien als de prijs voor een effectieve bediening. Sri Lanka, zo gaat hij verder, is een land dat in 

de laatste decennia veel pijn heeft gekend: oorlog, revolutie, tsunami, epidemieën en 

christenvervolging. Maar de grootste pijn wordt veroorzaakt door problemen in relaties. Het is de 

pijn die voortkomt uit toewijding aan mensen – frustratie, ongemak, gekwetstheid en vermoeidheid. 

En die pijn zullen christenen ervaren, waar ter wereld ze ook leven. Fernando spreekt zelfs over het 

vermogen om te kunnen sterven voor degenen voor wie we geroepen zijn: ons gezin, onze kerk, ons 

zendingsveld. Alleen als wij zó toegewijd zijn, zullen onze gemeenteleden dat ook worden.   

Holistisch  
Fernando is zich bewust van het risico afgebrand te raken. Dat zal niet gebeuren, zegt hij, als je 

holistisch leeft, als je gedreven wordt door de liefde van God, die dagelijks vernieuwd wordt in zijn 

aanwezigheid. Zo'n holistische leefwijze kent niet alleen stress en lijden, maar ook vreugde te midden 

van lijden. En die vreugde weegt zwaarder dan het lijden.   

Hoeveel kun je dragen als geestelijk leider? Dat is een vraag waarop ieder voor zichzelf antwoord zal 

moeten geven. Helpt de stem van Fernando ons om daarin een weg te vinden? Wat betekent een 

holistische leefwijze dan voor een Nederlandse voorganger? Misschien: niet onnodig de last alleen 

dragen, de mogelijkheden voor teamwork goed benutten?   

Je bent niet alleen  
Soms gebeurt het wonder dat in de eenzame strijd Gods genade opeens ervaarbaar wordt. Alexander 

Ogorodnikov, die als christen in de Sovjet-Unie gruwelijk en in eenzaamheid vervolgd werd, maakte 

dat mee. Hij zat in de Russische winter in een ijskoude cel. Door een godswonder had hij het toch 

warm, zo gaat het verhaal. Ook Elia maakte zulke wonderen mee. Eerst doordat de Engel van de 

HEER hem nieuwe kracht geeft door eten en drinken. Daarna bij de Horeb, de godsopenbaring in het 

zachte suizen van de wind. En dan ook in zijn perspectief op de realiteit dat God herstelt: “je bent 

niet alleen, Elia - er zijn er nog 7000!” Johannes de doper krijgt in zijn eenzame geloofsstrijd 

antwoorden van de Heer Jezus: “ja, Ik ben Degene die komen zou”. En Christus zelf wordt na 40 

dagen in de woestijn door engelen bediend. En in zijn doodsstrijd in Getsemané komt een engel om 

Hem kracht te geven.   

We weten van één geloofsstrijd die in totale verlatenheid werd gestreden, in die drie uren duisternis 

aan het kruis. Dat was de hel. Christus is door God verlaten, zodat God ons zou aannemen en Hij ons 

nooit meer zou verlaten. Niets zal ons kunnen scheiden van die liefde. Liefde die we uit de hand van 

de Engel van de HEER mogen aannemen in de vorm van brood en wijn. Vreugde vermengd met pijn.    
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6.   Gods rechtszaak tegen de wereld  

– 40 dagen tot het oordeel  

“Opnieuw richtte de HEER zich tot Jona: ‘Maak je gereed en ga naar Ninevé, die grote stad, om haar 

aan te klagen met de woorden die Ik je zeg.’ (…) Jona trok de stad in, één dagreis ver, en riep: ‘Nog 

veertig dagen, dan wordt Ninevé weggevaagd!’”  (Jona 3:1,4)   

 

Er is een klassiek vervolgingsverhaal uit Oeganda van dictator Idi Amin. Het speelt zich af op 

Paaszondag 1973. Kefa Sempangi was een voorganger die het lang was gelukt uit handen te blijven 

van de troepen van Amin, maar na deze kerkdienst werd hij opgewacht door vijf mannen die hem 

duidelijk maakten: we gaan je doden. Zijn reactie was: “ik heb niets te verliezen; ik ben al dood; 

mijn leven is gestorven en geborgen in Christus. Maar jullie eigen leven is in gevaar, want jullie zijn 

dood in jullie zonden. Ik zal bidden dat, nadat jullie mij hebben vermoord, God jullie zal redden van 

zijn eeuwige oordeel.” Tot zijn verbazing kregen de mannen berouw. Ze spaarden niet alleen zijn 

leven, maar vroegen hem ook om voor hen te bidden.   

Belastende getuige  
Als christenen in Nederland leven we vandaag vaak vanuit de houding dat we het goede willen 

zoeken voor onze omgeving. We hebben geleerd om geen controverse te zoeken, geen antithese. 

Verhalen van christenvervolging roepen daarentegen het beeld op dat er een felle strijd woedt 

tussen het koninkrijk van God en de machten van deze wereld. Is strijd werkelijk de realiteit waarin 

wij leven? Waartoe zijn wij als christenen geroepen in deze wereld? Hoe staan wij tegenover onze 

naasten?   

De roeping van Jona was duidelijk. Zijn rol, die hij overigens zeer tegen zijn zin innam, was om Ninevé 

aan te klagen. Gods oordeel zou na veertig dagen komen over het hemeltergende kwaad van de 

Assyrische stad. Jona werd gezonden als een belastende getuige. God opent een rechtszaak tegen de 

stad. Uitspraak over veertig dagen.   

Juridische lading  
Het thema van de rechtsspraak is niet onbekend aan het Nieuwe Testament. Het verhaal van Jezus 

Christus loopt in letterlijke zin uit op een rechtszaak en een veroordeling. Tegenover Pilatus spreekt 

Hij zelf uit dat Hij naar de wereld is gekomen ‘om van de waarheid te getuigen' (Joh.18:37). 

'Getuigen’ blijkt een thema te zijn wat als een rode draad door het Johannes-evangelie loopt. Wij 

denken bij dat woord al gauw aan missionair werk, maar het heeft in Johannes een duidelijk 

juridische lading. En een verrassende dubbelzinnigheid.   

De zaak draait om Jezus. Hij wordt ervan beschuldigd bezeten te zijn, of een godslasteraar. Maar in 

het verhaal worden vele getuigen opgeroepen om duidelijk te maken dat Hij de waarheid spreekt: 

bijvoorbeeld zijn hemelse Vader getuigt van Hem, evenals de Schriften, de tekenen die Hij doet, 

Johannes de doper, en Jezus’ discipelen.   

Satan veroordeeld  
Maar gaandeweg wordt duidelijk dat het niet een zaak is van de joden tegen de Here Jezus, maar 

omgekeerd: God heeft een rechtszaak tegen de ongelovige wereld. Mozes klaagt hen aan, zegt Jezus 

(Joh.5:45). Terwijl het lijkt dat Jezus terechtstaat, gebeurt eigenlijk het tegenovergestelde. Net als bij 

Kefa Sempangi uit Oeganda worden de rollen van aanklager en aangeklaagde omgedraaid. “Nu wordt 

het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden” 
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(Joh.12:31). “De heerser van deze wereld is veroordeeld” (Joh.16:11). Als Jezus wordt gekruisigd 

denkt de wereld dat ze het pleit gewonnen heeft, maar in werkelijkheid is het de Heer die daar het 

pleit beslecht: de wereld wordt geoordeeld, maar Jezus wordt verheerlijkt.   

De wereld aanklagen  
In deze kosmische rechtszaak kondigt Christus de komst aan van een Advocaat die ons bijstand zal 

verlenen wanneer wij zelf van Jezus zullen getuigen: “Wanneer de Pleitbezorger komt die lk van de 

Vader naar jullie zenden zal, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over Mij 

getuigen. Ook jullie moeten mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij Mij 

geweest”(Joh.15:26,27).   

Wat is de roeping van Jezus’ volgelingen in deze wereld? Volgens het vierde evangelie: Samen met de 

Pleitbezorger de wereld aanklagen om haar ongeloof. Net als Jona destijds. En ieder die is 

opgeroepen om te getuigen van Jezus, moet beseffen dat hij of zij ook heel letterlijk gearresteerd kan 

worden: “Ze hebben Mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen” (Joh.15:20). Christenvervolging 

is geen misverstand; het laat zien dat wij onderdeel zijn van een kosmische rechtszaak.   

Niet meer veroordeeld  
Geen wonder dat getuigen en vervolging altijd samengaan. Gereformeerde zendingstheologen als 

Voetius, J.H. Bavinck, Kuyper en Verkuyl hebben ook steeds aandacht gehad voor de aanklagende rol 

van zending: het ongeloof van de wereld moet ontmaskerd worden. Tegelijk is er altijd de andere 

kant: God is genadig, Hij wil vrijspreken. We zien dat al bij Jona. God kan het kwaad niet ongestraft 

laten, maar voor Hij straft waarschuwt Hij. De veertig dagen weerspiegelen Gods geduld. Jona beseft 

terdege dat de HEER het liefst genadig en barmhartig wil zijn (Jona 4:2). We zien zelfs dat God 

verdriet heeft om die grote goddeloze stad (Jona 4:11). Hetzelfde geldt voor ons, 

nieuwtestamentische christenen. Getuigen tegen het ongeloof heeft altijd tot doel dat mensen 

vrijspraak gaan zoeken. God wil niet dat iemand verloren gaat. Wie in Christus Jezus zijn, worden niet 

meer veroordeeld (Rom.8:1).   

Profetisch of priesterlijk  
Twee kanten dus: oordeel en vrijspraak, waarschuwing en uitnodiging. Soms is de kerk geroepen om 

profetisch zijn (tegenover mensen te staan), soms om priesterlijk te zijn (naast mensen te staan). 

Misschien is het onze overtuiging dat voor ons, christenen in Nederland, het Gebot der Stunde is om 

naast mensen te staan in dienende liefde. Geen controverse of strijd. Maar ook dan zullen we altijd 

beseffen dat het Rijk van God op gespannen voet staat met het ongeloof van de wereld. Christus 

herinnert ons daaraan. De wereldwijde kerk herinnert ons daaraan. Wie zijn ogen daarvoor sluit, is 

ontrouw zoals Jona, die zijn profetische roeping wilde ontlopen. Durven wij in Nederland nog te 

evangeliseren? Profetisch te spreken over zonde, gerechtigheid en oordeel?   

Lijden als vorm van zending  
Getuigen en lijden horen bijeen. In de theologie van vervolging klinkt het bijbelse besef: het lijden in 

Jezus’ naam is zelf bij uitstek een vorm van zending. Gods werkwijze is door middel van zwakheid, 

zelfopoffering en vernedering. Wie zo lijdt laat Christus zien. Als een aarden pot waaruit de schat 

schittert (2 Kor.4:7). Kracht zichtbaar in zwakheid (2 Kor.12:9). Zó getuigen kun je alleen als je leeft in 

het besef: ‘ik ben al dood, want mijn leven is gestorven en geborgen in Christus’. Wie lijdend getuigt, 

is priester en profeet inéén, net zoals onze Heer zelf .    
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7.   Het dwaze van God  

– 40 dagen vernedert Goliat het volk van God  

“Dan zal iedereen hier beseffen dat de HEER geen zwaard of lans nodig heeft om te overwinnen.”  (1 

Samuël 17:47)  

 

Bij het horen van de grootspraak Goliat stonden Saul en het leger van Israël verlamd van schrik. 

Verlamming – hebben we daar als Nederlandse christenen ook niet onder te lijden? We voelen ons 

krachteloos tegen de overmacht van ongeloof in onze cultuur. Ons hart krimpt ineen als we 

ervaren hoe het geloof in God wordt aangevallen als dwaasheid. Veertig dagen lang schreeuwt 

Goliat. Hoe ontkomen we aan hem?   

Post-christendom  
Om de verwarring van de westerse kerk te begrijpen, stel ik me vaak de kerkgeschiedenis voor in een 

eenvoudig schema: de eerste drie eeuwen zijn de periode van de Vroege Kerk, waarin de kerk 

machteloos was. In de tweede periode, vanaf keizer Constantijn, werd de samenleving zeventien 

eeuwen lang gestempeld door het christendom. De kerk deelde in de politieke en culturele macht, 

tot en met het vervolgen van andersdenkenden. En eigenlijk bevinden we ons (althans in Europa) pas 

sinds ongeveer een halve eeuw in de derde periode: post-christendom. De kerk komt langzamerhand 

weer min of meer terug in de situatie van de eerste eeuwen: machteloos en marginaal. Grote vragen 

komen op ons af, terwijl we geïntimideerd worden door allerlei Goliats. Voor het eerst kunnen we 

ons een heel klein beetje voorstellen hoe vervolgde christenen zich voelen, die tegen wil en dank in 

de frontlinie staan van de strijd. Hoe gaan wij om met onze zwakheid?   

De zwakste Israëliet  
De Israëlieten van Saul konden de confrontatie niet aan, want ze waren te zwak. En uit hun midden 

komt dan nota bene de zwakste naar voren, David, een jongen nog maar, en zonder legerervaring. 

Zijn overwinning op Goliat kan de triomfalistische gedachte oproepen: ‘zelfs de zwakste Israëliet kan 

nog winnen van de heidense krachtpatser'. Kortom, zijn we eigenlijk niet sterker dan we denken? We 

kunnen echt wel opboksen tegen Goliat, als we onze middelen maar slim inzetten. We moeten op 

zoek naar succesformules.   

Ik geloof dat de les een omgekeerde is. Niet 'zelfs de zwakste Israëliet’ maar 'alleen de zwakste 

Israëliet kan winnen'. Zwakheid is het geheim. Kracht wordt zichtbaar in zwakheid. David ziet ervan 

af om de wedstrijd aan te gaan met de methoden van deze wereld: voor hem geen zwaard of lans, 

geen helm en geen pantser. Zijn wapen is gehoorzaam godsvertrouwen.   

Soldaat van God  
Eén van de vele martelaren die in hun zwakheid stierven was Roy Pontoh, een jongen van vijftien die 

in 1999 omkwam op het Indonesische eiland Ambon. Een grote groep tieners had daar een 

bijbelkamp gehad met als thema 'soldaten van Jezus Christus'. Toen het kamp was afgelopen, 

kwamen jihadistische strijders het terrein op om met machetes, speren, messen en knuppels de 

ongewapende tieners op te jagen. Toen Roy door één van hen werd gevraagd wie hij was 

antwoordde hij: ‘een soldaat van God'. In reactie stak een strijder op hem in, zodat zijn linkerarm 

bijna helemaal werd afgehakt. Toen hem een tweede keer dezelfde vraag werd gesteld, antwoordde 

Roy met hetzelfde antwoord. Hierna werd er op zijn rechterschouder ingestoken. De aanvaller 

schreeuwde: “wat is een soldaat van God?”. “Een soldaat van God is bereid te sterven voor Christus”, 
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was Roys laatste antwoord, waarna de machete voor de laatste keer op hem instak. Terwijl hij stierf, 

riep hij ”Jezus”!  

Het dwaze van God  
Nik Ripken schreef een boek over ‘Het Dwaze van God’ (2013). Met zijn vrouw wist hij zich in de jaren 

'90 geroepen om Gods liefde zichtbaar te maken in de geestelijke en militaire frontlinie van Somalië. 

Het werd een strijd die ze voortdurend verloren, alsof het kwaad alles verwoestte wat God hun had 

opgedragen te doen. Ze zagen gelovige vrienden de marteldood sterven. Toen ze begonnen waren er 

150 gelovigen in Somalië, maar zes jaar later waren er nog maar vier! Het bracht hen in een 

geloofscrisis: Waarom zoveel kruisiging en zo weinig opstanding? Is het geen dwaasheid te geloven in 

de opstandingskracht van Christus? Hoe wordt kracht zichtbaar in zwakheid?   

Plaatsbekleder  
Het is de zwakste van het zwakke volk die de overwinning behaalt. Goliat vraagt om een 

plaatsbekleder, een kampioen die in de plaats van het hele volk de strijd aangaat. Opnieuw een 

‘overblijfsel’, de ene schakel waar heel Gods plan van af lijkt te hangen. David treedt Goliat tegemoet 

zoals later zijn grote Zoon de strijd aangaat, dé Plaatsbekleder, de Zwakste van het zwakke volk.   

Wat aan Christus' lijden ontbreekt  
Maar als Christus in onze plaats in zwakheid streed en leed, mogen wij dan niet leven uit de 

overwinning? God heeft toch in Jezus Christus getriomfeerd over de machten en krachten (Kol.2:15)? 

Ik vrees dat wij te vaak de paradox van zwakte en kracht in de Bijbel niet goed hebben begrepen. Het 

is niet óf-óf. In dezelfde brief aan de Kolossenzen schrijft Paulus de opmerkelijke zin, dat hij blij is dat 

hij voor de gemeente in Kolosse lijdt en in zijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus’ lijden 

ontbreekt, ten behoeve van zijn lichaam, de kerk.  

De Golgota-methode  
Ontbreekt er iets aan Christus lijden? John Piper legt dat zó uit: ons lijden is deel van Gods strategie 

om aan de wereld bekend te maken wie Christus is, hoe Hij liefheeft, en hoeveel Hij waard is. Paulus’ 

lijden ‘vult aan wat er ontbreekt aan Christus lijden’, niet door iets toe te voegen aan de waarde van 

Christus’ unieke plaatsbekledend lijden, maar door Christus’ lijden te verbreiden naar de mensen die 

daardoor behouden moeten worden. We verkondigen het goede nieuws van wat Jezus heeft gedaan, 

en we volgen Hem in zijn Golgota-methode. Josef Ton, die in communistisch Roemenië werd 

vervolgd, schreef: “Ik ben een uitbreiding van Jezus Christus. Toen ik werd geslagen in Roemenië, 

leed Hij in mijn lichaam. Het is niet mijn lijden: ik had slechts de eer om te delen in zijn lijden”.   

Een nieuw paradigma  
Vraagt de fase van post-christendom van ons misschien een nieuw paradigma van christen-zijn? Een 

fundamentele nieuwe doordenking van alles wat zeventien eeuwen lang normaal voor ons was, de 

strijdmethoden van deze wereld? Moeten we opnieuw leren wat kracht en zwakte betekent in het 

navolgen van Christus? “Christus heeft geleden, om uwentwil, en heeft u daarmee een voorbeeld 

gegeven. Treed dus in de voetsporen van Hem...” (1 Petr.2:21). Nik Ripkin (Het dwaze van God) 

kwam uiteindelijk tot de slotsom: juist daar waar mensen genadeloos vervolgd worden, blijkt de 

krachtige genade van God het grootst. Het is geen of-of. Zwakte en kracht zijn een twee-eenheid, net 

als lijden en heerlijkheid. Het één bestaat niet zonder het andere.   
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8.   Wie standhoudt tot het einde, zal worden gered  

– Jeremia veertig jaren profeet  

‘Ik maak je nu tot een (…) bronzen muur om stand te houden tegen het hele land: de koningen en 

leiders van Juda, de priesters en het volk. Ze zullen je bestrijden, maar niet verslaan, want Ik zal je 

terzijde staan en je redden – spreekt de HEER.’ (Jeremia 1:18,19)  

 

Jeremia is wel de profeet van de volharding genoemd. Al in zijn roepingsvisioen in hoofdstuk 1 

maakt de HEER duidelijk dat Jeremia tot taak heeft om stand te houden tegenover de tegenstand 

die van alle kanten over hem heen zal vallen. Tegenstand tegen het Woord van God waarvan hij de 

woordvoerder zal zijn. We kunnen reconstrueren dat Jeremia zo’n veertig jaar als profeet heeft 

opgetreden (dat getal zelf wordt niet genoemd). Veertig jaar van vervolging en lijden, in een tijd 

waarin Gods volk de ondergang tegemoet ging. Hoe heeft hij het kunnen volhouden? Misschien 

omdat hij vanaf zijn roeping de belofte van God had: “Ik zal je redden”.   

De allerhoogste prijs  
Eén van de lessen van de vervolgde kerk die ons als vrije christenen het meest kan beschamen, is 

‘volharding’. Onnoembaar veel verhalen zijn er te vertellen over hoe gelovigen trouw blijven aan hun 

Heer en Verlosser, zelfs als ze daarvoor een onmenselijk hoge prijs moeten betalen - zelfs de 

allerhoogste prijs. In een periode van intense vervolging in de vroegere Sovjet-Unie stonden 

christenen voor de keuze Christus af te zweren, of hun leven te verliezen. Een pastor die gevangen 

zat, liet aan zijn achtergebleven vrouw en kinderen deze boodschap overbrengen: ‘Als mij in de 

gevangenis het bericht bereikt dat ze jullie hebben gedood omdat je trouw bent gebleven aan God, 

weet dan dat ik de meest trotse man op aarde zal zijn.’   

Spirituele kaalslag  
Die standvastigheid die onder vervolgde christenen bijna tastbaar is, is naar mijn indruk onder 

Europese christenen een ondergewaardeerd thema. Alsof wij niet net zozeer als vervolgde 

christenen juist volharding nodig hebben. Alsof de spirituele kaalslag die in Europa plaatsvindt niet 

schreeuwt om gelovigen die wél standhouden, die volhouden in het geloof wanneer zo velen van hun 

generatie de kerk hebben verlaten, en die dat ook kunnen overbrengen aan een nieuwe generatie. 

Als de Mensenzoon komt, zal Hij dan geloof vinden onder ons? Hoe kunnen wij bijbelse betekenis 

van ‘volharding’ voor ons geloofsleven herontdekken?   

Hoop op verlossing  
Jeremia was een man van smarten. Terwijl het Woord van God onweerstaanbaar in hem brandde als 

een vuur en door hem uitgesproken moest worden, moet hij voortdurend de beproeving hebben 

gehad om zijn profeetschap op te geven. Hij wist dat zijn boodschap van ondergang bewaarheid zou 

worden, maar niemand luisterde. Hij werd verraden door zijn familie, verworpen door zijn 

volksgenoten, en leed vernedering en vervolging door de machthebbers, priesters en ‘profeten’. 

Toch hield hij vol, gedreven door de kracht van Gods Woord en liefde voor zijn volk. Gedreven ook 

door een visioen van herstel voorbij het oordeel: een toekomstig herstel van Jeruzalem, een 

‘hoopvolle toekomst’ en een ‘nieuw verbond’. Als de telg van Davids stam komt, zal Juda worden 

verlost (Jer.23:5,6). Hoop op verlossing is het geheim van volharding.   

Lauwerkrans  
In het Nieuwe Testament is volharding een kernwoord; het Griekse hypómone of variaties daarop 

vinden we meer dan 30 keer in verband met het lijden van de gelovigen. Volharding is van 
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levensbelang om verlost te worden: “Wie standhoudt tot het einde, zal worden gered”, zegt de Heer 

Jezus (Mat.10:22). Wie in de beproeving staande blijft, ontvangt als lauwerkrans het leven, schrijft 

Jakobus (1:12). Uit de gelijkenis van de zaaier blijkt duidelijk wat hypómone betekent: het zaad in 

vruchtbare grond, dat zijn zij die luisteren naar het woord en het koesteren, en door standvastigheid 

vruchtdragen, ondanks beproeving en ondanks zorgen en rijkdom (Luk.8:15). Het vruchteloze zaad, 

dat zijn zij die afvallig worden wanneer ze op de proef worden gesteld. Ook in de Hebreeënbrief staat 

de opdracht om te volharden centraal: vastberaden de wedstrijd lopen, zoals Christus zelf standhield 

ondanks de schande van het kruis (Heb.12:1-3). Volharding is de roeping van christenen die leven in 

de vuuroven van de beproeving. Ze worden gedragen en gedreven door de hoop op verlossing.   

Dubbele verlossing  
Mijn vermoeden is, dat wij hier in Nederland weinig over ‘volharding’ spreken en dat dat komt door 

ons begrip van wat ‘verlossing’ is. Verlossing heeft in de Bijbel altijd een dubbele lading. Wij zíjn al 

verlost, en we zullen nog wórden verlost. Zoals het koninkrijk van God al gekomen ís, en tegelijk ook 

nog komen zál. Zoals we al met Christus zíjn opgestaan, en nog met Hem zúllen opstaan. Je moet er 

altijd van twee kanten naar proberen te kijken.   

Mijn vermoeden is dat we in de traditie van het protestantisme ons geloof zozeer hebben gefocust 

op de Voltooid Verleden Tijd van het heil (de rechtvaardigingsleer), dat we de verlossing als 

Toekomende Tijd niet meer goed in beeld hebben. En dat we daarmee de volharding als drijfveer van 

het christelijk leven zijn verloren.    

Comfort and Challenge  
Anders gezegd: om de kern van de bijbelse boodschap samen te vatten heb je altijd twee woorden 

nodig. Het evangelie heeft altijd te maken met comfort (troost, bevestiging) en met challenge 

(uitdaging tot verandering). Het gaat altijd om het kruis én om de opstanding van Christus. In de 

traditie van de Reformatie wordt het geloof gewoonlijk omschreven als ‘gave en opgave’, of als 

‘rechtvaardiging en heiliging’. We spreken over de indicatief en de imperatief van het heil. In die 

volgorde. Het kruis van Christus is onze comfort, onze ‘enige troost’. Hij is in onze plaats gestorven. 

Onze challenge die daaruit voortvloeit, is dat we Hem daarvoor danken in een leven van heiliging. De 

verlossing ligt in het verleden. Het is volbracht. Geloven is: stevig met één been in het verleden 

staan.   

De wereld die komt  
Vervolgde christenen kunnen alleen maar volhouden door met één been in de toekomst te staan. 

Hun leven nu wordt gestempeld doordat ze delen in het lijden van Christus. Zijn kruis is hun 

challenge. Hun comfort ligt in de toekomst: God zál hen verlossen. Ze weten dat ze in de toekomst 

zullen delen in de opstanding van Christus en in zijn luister. Ze kunnen hun leven verliezen omwille 

van Jezus en het evangelie, want juist zo zullen ze het behouden (Marc. 8:35). In deze omgekeerde 

volgorde van geloven is volharding een levensvoorwaarde: In een wereld die ten onder gaat kunnen 

we hoopvol vooruitgrijpen op de wereld die komt. Standhouden zoals Jeremia, met de belofte van de 

HEER: “Ik zal je redden”.   

Volk van hoop  
Voor ons, Europese christenen die als Jeremia leven in een tijd van ondergang, is het essentieel dat 

we leren hoe standvastigheid een drijfveer kan worden van ons geloofsleven. Vervolgde christenen 

kunnen ons leren leven als volk van hoop, eschatologische mensen die zich geen zorgen maken over 

wat ze in het hier en nu allemaal zouden kunnen verliezen. We geloven immers in het leven in de 

wereld die komt. “Wie standhoudt tot het einde, zal worden gered.”   
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9.   Breng ons niet in beproeving  

– Jezus’ 40 dagen in de woestijn   

‘Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, en geleid door de Geest zwierf hij veertig 

dagen rond door de woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld.”  (Lucas 4:1,2)  

 

‘Veertig dagen’ is het thema van deze serie. In de aanloop naar Goede Vrijdag lezen we nu over de 

veertig dagen van Christus zelf. Vanaf de aanvang van zijn kruisweg vindt Jezus de beproever op 

zijn pad. De Heer zelf leerde ons bidden: ‘Breng ons niet in beproeving’. Zijn eigen beproeving in de 

woestijn laat ons zien ons wat we daarmee eigenlijk bidden. Misschien wel iets anders dan we 

denken.   

Het gehoorzame Israël  
Het evangelie begint met de doop van Jezus. Hij gaat onder in de Jordaan, en als Hij bovenkomt wijst 

God Hem aan als de Messias, de Knecht, en daalt de Heilige Geest op Hem neer: kracht uit de hemel 

voor zijn levensroeping. Als het Matteüs-evangelie beschrijft hoe Jezus de woestijn in wordt gevoerd 

om door de duivel op de proef gesteld te worden, wordt duidelijk de parallel getrokken met het volk 

Israël in de exodus, dat ook door het water heen de woestijn in werd geleid, om daar veertig jaren te 

blijven. Christus is in eigen persoon de door de profeten genoemde ‘Rest’, het ‘Overblijfsel’ van 

Israël. Waar Gods verbondsvolk faalde in gehoorzaamheid, daar wordt de Messias hun 

plaatsbekleder, om zo Gods gerechtigheid te vervullen. Hij is het gehoorzame Israël. De verzoeking in 

de woestijn is Deuteronomium revisited.   

Privilege  
Wat gebeurt hier? Merk op: het is niet de duivel die Jezus naar de woestijn leidt. Gods Geest doet 

dat. Zoals de Shekinah de Israëlieten in de woestijn leidde. De woestijn is de plek waar 

gehoorzaamheid moet blijken. Het is de plek van overgave, van veertig dagen en nachten vasten. Dit 

is de weg die Jezus moet gaan, de weg van het kruis. Dit doet Jezus voor ons. De woestijn is zijn 

roeping.   

Wat de duivel doet, is Jezus afleiden van zijn weg. De duivel probeert Hem de woestijn uit te leiden. 

Wil Hem verleiden tot de weg van privilege: ‘de weg van het lijden hoef je niet te gaan. Als je echt de 

Zoon van God bent, waarom eigen je jezelf dan niet brood, macht, eer en veiligheid toe?’   

Dezelfde weg  
Het verhaal van de Jezus’ verzoeking vinden we ook in Lucas. Waar we met Matteüs vooral 

terugdenken aan Exodus en Deuteronomium, daar denken we met Lucas ook altijd vooruit naar zijn 

tweede boek: Handelingen. De weg van de Gemeente in Handelingen heeft paralellen met de weg 

van de Heer Jezus in Lucas. Zoals Christus zelf wordt ook de Gemeente tot leven gewekt en gevuld 

door de Geest, om zo bekwaam te worden voor haar roeping. Zoals Jezus worden de leerlingen 

daarna ook op gehoorzaamheid beproefd. De Geest leidt ze naar de plek waar ze vervolgd worden, 

en ze danken God voor dat voorrecht (Hand. 5:41). Ook Ananias en Saffira beproeven de Gemeente, 

met hun verleiding tot permissiviteit (Hand. 5:1-16).   

‘Vervuld van de Geest’, ‘geleid door de Geest’ en ‘gesterkt door de Geest’ (Luc. 4:1,14) - dat geldt 

voor Jezus én voor zijn leerlingen in Handelingen. Hij ging deze weg voor ons, en zijn leerlingen gaan 

dezelfde weg mét Hem.   
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Comfort zone  
Als wij ‘breng ons niet in beproeving’ bidden, hoe stellen we ons die beproeving dan voor? Ik denk 

dat we vaak bedoelen: ‘breng ons niet in een situatie van moeite en lijden. Breng ons niet op de plek 

waar we zouden kunnen falen in geloof. Laat ons niet vallen uit de veilige comfort zone waartoe U 

ons bestemd hebt’. Maar geldt voor ons niet hetzelfde wat voor onze Heer gold? de Geest leidt ook 

ons in de woestijn; de duivel probeert ook ons daaruit te leiden. De duivel spiegelt ons privilege voor: 

‘als jullie Gods kinderen zijn, waarom eigen je jezelf dan niet brood, macht, eer en veiligheid toe? De 

weg van lijden hoeven jullie toch niet te gaan?’ Maar zo spreekt het evangelie niet! Christus heeft 

geleden, en ons daarmee een voorbeeld gegeven, zodat we in zijn voetsporen kunnen treden (1 Petr. 

2:21). Breng ons niet in de beproeving, maar verlos ons van de boze die ons wil afbrengen van onze 

bestemming!   

Deelhebben aan het kruis   
In de twintig eeuwen sinds Handelingen is de kerk voortdurend afgeleid van de navolging van 

Christus door de verleidingen van welvaart, macht en veiligheid. Luther bijvoorbeeld was hierover 

messcherp. Volgens zijn oordeel begon het verval van de kerk toen de vervolgingen eindigden en 

welvaart, macht en prestige de voorrang kregen. Voor Luther was één van de kenmerken waaraan de 

ware kerk herkend kan worden het deelhebben aan het kruis van Christus – alle aanvechtingen die 

christenen lijden omwille van Christus. Zoals het kruis het werk van Christus kenmerkte, zo kenmerkt 

het ook de missie van de kerk.   

Het idee dat rijkdom en succes een teken zijn van Gods gunst noemde hij een afgod en een obstakel 

voor echt geloof. De drie verzoekingen van Christus vergeleek Luther met de verleidingen die de kerk 

had ondergaan: vervolging, ketterijen, en rijkdom en macht. Die laatste beproeving was volgens hem 

het meest schadelijk geweest voor de integriteit van de kerk.   

Goedkope genade  
Volgen wij onze Heer vandaag in zijn gehoorzame weg door de woestijn? Of laten we ons door 

beproevingen de woestijn uit leiden? Beproevingen kunnen ook tot ons komen in de vorm van vrome 

bijbelwoorden, zoals Christus ervaarde. Als kerken in de traditie van Luther en Calvijn (gereformeerd, 

reformatorisch of evangelisch) zijn we gaandeweg misschien zó gefocust geraakt op de kruisweg die 

Christus omwille van ons is gegaan, door de woestijn heen, dat dat ten koste is gegaan van het 

roepingsbesef om in zijn voetsporen dezelfde kruisweg te gaan. En daarmee zijn we het én-én 

kwijtgeraakt wat we bij Luther nog wel vinden.   

Datzelfde én-én vinden we ook bij Luthers leerling Bonhoeffer, die in ‘Navolging’ waarschuwt voor 

goedkope genade. Dat is ‘genade zonder navolging, genade zonder kruis, genade zonder de levende, 

mensgeworden Jezus Christus.’ Genade is in werkelijkheid kostbaar, ‘omdat ze God het leven van zijn 

Zoon gekost heeft, en omdat voor ons niet goedkoop kan zijn, wat voor God duur is’. Westerse én 

niet-westerse kerken blijken beide zeer vatbaar voor de beproeving van een welvaartsevangelie 

waarin de genade goedkoop is.   

Vasten en feesten  
Is de woestijn werkelijk ons thuis? Is vasten ons voedsel? De Geest leidt Jezus in de woestijn, én de 

Geest leidt Hem direct aansluitend tot het uitroepen van het messiaanse feest, in de synagoge van 

Nazareth. De Geest leidt Jezus’ eerste leerlingen in het lijden, én de Geest leidt ze tot het leven van 

de messiaanse Gemeente (Hand. 2 en 4). Vasten én feesten. Obedience én abundance. Kruis én 

opstanding. Substitutie én participatie. Maar nooit het één zonder het ander.    
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10.   ‘Volg Mij’  

– De opgestane Heer spreekt 40 dagen over het koninkrijk van God  

...wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je 

niet naartoe wilt’. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna 

zei hij: ‘Volg mij’.  

 (Johannes 21:18,19)  

 

Het Lam heeft overwonnen! Hem zij de glorie! De opgestane Heer roept uit, dat Hem alle macht is 

gegeven in de hemel en op de aarde. En gedurende veertig dagen verschijnt Hij aan zijn leerlingen 

en spreekt Hij met hen over het koninkrijk van God. Veertig koninklijke dagen, zoals Saul, David en 

Salomo ieder veertig jaren regeerden. Wanneer dat koninkrijk zal doorbreken? Dat is niet aan de 

leerlingen om te weten. Maar het zal niet buiten hen om gaan. Wanneer de Heilige Geest over hen 

komt zullen ze kracht ontvangen om martus -getuige- te worden van hun Heer. Nu komt de tijd dat 

ze mogen participeren in Hem.   

In onze plaats  
De Heer Jezus is alleen de weg gegaan door de dood naar het leven. Geroepen om te lijden, 

geroepen om te overwinnen. Hij, het gehoorzame Overblijfsel van Gods ontrouwe volk, ging in onze 

plaats – substitutie. Zo moest het zijn. Jezus zelf zei tegen zijn arrestatieteam: ‘Als jullie Mij zoeken, 

laat deze mensen dan gaan’ (Joh. 18:8).   

Onnavolgbaar?  
Jezus’ volgelingen bleven achter.  Lieten Hem in de steek. Verloochenden Hem. Ze gingen niet mee 

door de dood naar het leven. Hoe kunnen ze Hem nu onder ogen komen na de opstanding? Is Hij nu 

niet onherkenbaar en onnavolgbaar geworden voor hen? Is voor Petrus de afstand tot Jezus niet te 

groot geworden na de nacht van de verloochening: ‘Ik ken die man niet’? Als Petrus de model-

gelovige is, de leider van de Gemeente, dan kan zijn ervaring gelden als de oerervaring van alle 

volgelingen van Jezus; we zijn loochenaars. We zijn ontrouw. Als Gemeente bestaan we vanaf de 

aanvang uit godmoordenaars: Op de eerste Pinksterdag spreekt Petrus tot het volk over ‘Jezus, die u 

gekruisigd hebt’ (Hand. 2:36). Uit bekering ontstaat de gemeente van Jeruzalem.   

Heb je Mij lief?  
Jezus is niet onnavolgbaar, want Hij komt zijn leerlingen opzoeken om hen mee te nemen op zijn 

weg. In het bijzonder Petrus spreekt Hij aan: driemaal ‘Heb je mij lief?’. Zoals Petrus driemaal zijn 

Heer verloochende. Driemaal moet Petrus ‘ja’ zeggen, zoals hij eerder driemaal ‘nee’ had gezegd 

tegen zijn Heer: ‘God verhoede het, Heer’, ‘míjn voeten zult u niet wassen, nooit!’, en ‘Heer, ik ben 

zelfs bereid met u de gevangenis in te gaan en te sterven.’   

De roeping die Petrus ontvangt van de opgestane Heer is dubbel: Petrus wordt geroepen om zich 

aanvaard te weten (‘weid mijn schapen’), en hij wordt geroepen om zijn Heer na te volgen in het 

lijden (‘volg Mij’). De roeping is altijd dubbel. Verkiezing heeft een doel. Zoals de twaalf leerlingen 

vanaf het begin geroepen waren om bij Jezus te zijn, en om door Hem uitgezonden te worden (Marc. 

3:14 HSV). Comfort en challenge. En toch is het ten diepste maar één roeping: ‘heb je Mij lief?’ We 

worden geroepen om ons met Christus te vereenzelvigen, zoals Hij zich met ons heeft 

vereenzelvigd.   
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Sterven tot eer van God  
Petrus krijgt in de rechtvaardiging van zijn zonden een herkansing: ‘volg Mij’. Dan zullen anderen je 

brengen waar je niet naartoe wilt. Met die woorden duidde Jezus aan hoe Petrus zou sterven tot eer 

van God (Joh.21:19). Petrus krijgt een nieuwe kans tot navolging, met voorbijzien aan het breukpunt 

van Getsemane en de hof van de verloochening. Christus heeft met zijn lijden een voorbeeld gegeven 

voor ons, zegt de eerste Petrusbrief (2:21) - treed dus in zijn voetsporen. Wat Petrus in zijn eigen 

kracht niet kon, zijn Heer volgen, zal hij wel kunnen in de kracht van de Heilige Geest.   

Zoals Petrus werd ook Paulus geroepen om te sterven tot eer van God. Paulus, de ‘grootste zondaar’, 

wordt in zijn bekering geroepen tot rechtvaardiging, maar ook hij ontvangt daarbij de dubbele 

roeping: ‘Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam’ (Hand. 9:16). Ook voor 

Paulus geldt: ‘gelijk worden aan Christus in zijn dood’’, en de kracht van zijn opstanding kennen’ is 

eigenlijk maar één roeping: ‘Ik wil Christus kennen’ (Fil.3:10).   

Gods lijden  
Petrus, Paulus en heel Christus’ Kerk worden geroepen om de weg te gaan door de dood naar het 

leven: geroepen om te lijden, geroepen om te overwinnen. Deze serie over ‘beproeving’ begonnen 

we met de vraag: ‘kan God lijden?’ Bonhoeffer schreef over Gods lijden, waar Jezus in Getsemane 

aan zijn leerlingen vraagt om met Hem te waken: ‘Simon, slaap je? Kon je niet één uur waken? Blijf 

wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen’ (Marc.14:38). Bonhoeffer schreef daarover: ‘Dat is 

de omkering van alles wat de religieuze mens van God verwacht. De mens wordt opgeroepen Gods 

lijden aan de goddeloze wereld mee te lijden.’   

Christus-lijden  
Jezus opstanding en de uitstorting van de Geest opent voor ons de deur om Hem na te kunnen 

volgen en zo ons leven te behouden: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn 

kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het 

verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden’ 

(Marc.8:34,35). Bonhoeffer schrijft over dat ‘kruis’: dat is ‘het lijden, dat voor ons voortspruit uit de 

gebondenheid aan Jezus Christus alleen. Kruis is meelijden met Christus, Christus-lijden.‘ ‘Zo valt in 

het navolgen van Christus het lijden op de gemeente, en zij draagt het, doordat ze zelf door Christus 

gedragen wordt.’  

Anastasius Veluanus  
Een voorbeeld van eigen bodem van vervolging, verloochening en wederopstanding is het verhaal 

van Jan Gerritsz Versteghe (circa 1520-1570), een kerkhervormer uit ons eigen land. Hij dient als 

pastoor in Garderen, als hij door de inquisitie wordt opgepakt en gedwongen zijn 

hervormingsgezinde overtuigingen te verloochenen en in het openbaar te herroepen. In drie jaar 

gevangenschap gaat hij door diepe dalen. Als hij vrijkomt herroept hij zijn herroeping. Hij neemt een 

nieuwe naam aan: Joannes Anastasius Veluanus, de (uit zijn zonden en dwalingen) opgestane Jan van 

de Veluwe. Het woord anastasis is een verwijzing naar de opstanding van Jezus Christus. Jan, de 

herrezen Veluwenaar, is opgestaan tot een nieuw leven. Vanaf die tijd gaat hij in volle overtuiging 

zijn weg en speelt hij een belangrijke rol in de Hervorming.   

 Herkansing voor de kerk  
Waartoe roept de opgestane Heer ons, Nederlandse christenen in een postchristelijke tijd? Waar 

hebben wij als Kerk de Heer verloochend door ons over te geven aan de beproevingen van brood, 

macht en veiligheid? Waar hebben wij het evangelie versmald tot de goedkope genade van troost 

zonder navolging? De Heer geeft ons als kerk een herkansing, en vraagt: ‘Heb je Mij werkelijk lief?’  
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Zoals Petrus, Paulus en zoals Jan Gerritsz Versteghe en tallozen in de vervolgde kerk worden we door 

de Heer opgezocht om een nieuw opstandingsleven te beginnen. Door de dood naar het leven. 

Geroepen om te lijden, geroepen om te overwinnen, in zijn voetsporen. Wanneer de graankorrel 

sterft, draagt hij veel vrucht. ‘Wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht 

ontvangen en van mij getuigen (…) tot aan de uiteinden van de aarde’. Ons Lam heeft overwonnen, 

laten wij Hem volgen.   

 ‘Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de 

heerschappij van zijn messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en 

nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam 

en dankzij hun getuigenis overwonnen. Zij waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood 

aanvaard.’ (Op. 12:10,11)  

 


