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Uit allerlei analyses van kerkverlating is gebleken, dat dit vaak het gevolg is van een 
uitwendig christendom. Als de omgang met God, thuis en in de kerk, verstart in een 
vormendienst, sterft het geloof een stille dood. In die situatie ontstaat in de geschiedenis 
ook altijd weer een nieuwe roep om vroomheid. Het valt op dat de mystiek dan vaak als 
een onderhuidse vijand mee schuifelt en de vroomheid van haar helderheid berooft. Dat 
zal ook in de toekomst vast niet anders zijn. 
 
Leven in persoonlijke verbondenheid 
 
Een vroom mens leeft in een persoonlijke verbondenheid met zijn God, door zijn Middelaar. 
In de mystieke ervaring versmelt de ziel voor een tijd met het goddelijke, door meditatie. 
Tussen deze twee zit een wereld van verschil. 
God is in mystieke religies geen Persoon, maar een eeuwige wereldziel waaruit alles 
ontspringt en waarheen alles weerkeert. Het is duidelijk dat we hiermee op het terrein van de 
oosterse godsdiensten zijn gekomen. Mystiek is wezensvreemd aan het christelijk geloof, 
omdat het zich zonder Middelaar een weg baant naar een onpersoonlijke goddelijke wereld. 
De Bijbel leert ons God te vereren in de Persoon van de Vader, en de Zoon, en de Heilige 
Geest. Daarom leeft een christen niet bij mystieke ervaringen. Zijn geloof krijgt vorm in een 
omgang met God van Persoon tot persoon, waarbij recht gedaan wordt aan het eigene van 
Schepper en schepsel. 
Laten we eens kijken naar een paar voorbeelden in de Bijbel. Abraham wordt door God zelf 
de vader van de gelovigen genoemd. Wat valt op aan zijn vroomheid? Hij peinst er niet over 
de grens tussen hem en de Almachtige uit te wissen. Abraham zegt: ‘Zie toch, ik heb het 
aangedurfd tot de HERE te spreken terwijl ik stof en as ben!’ Die diepe eerbied brengt geen 
versmelting, maar leidt tot zo’n persoonlijke band, dat hij de vriend van God wordt genoemd. 
Mozes doet de schoenen van zijn voeten en bedekt zijn aangezicht als hij God ontmoet bij de 
brandende braamstruik. Dit ontzag voor de Almachtige levert heel wat meer op dan 
‘versmelting met het Eeuwige’. God getuigt zelf van de persoonlijke relatie die Hij 
onderhoudt met Mozes. ‘Van mond tot mond spreek Ik met hem’, zegt de HERE. ‘Van 
aangezicht tot aangezicht, zoals iemand met zijn vriend spreekt.’ 
Hoe persoonlijk is de Here Jezus in zijn optreden, als Hij de discipelen zijn vrienden noemt, 
zieken aanraakt en kinderen omarmt. Als Hij met de Emmaüsgangers door de stille avond 
gaat en hun de Bijbel uitlegt. Als Hij Maria in de hof opzoekt, haar zo vertrouwelijk bij haar 
naam noemt en tegelijk zo zuiver de afstand bewaart. Als Hij ’s nachts ineens bij Paulus in de 
cel staat en hem bemoedigend toespreekt. Wat moeten we nog meer aanvoeren om te 
overtuigen dat God een persoonlijke relatie met ons wil, en niets moet hebben van zweverig 
gedoe dat de grens tussen Schepper en schepsel uitwist? 
Vroomheid is afkerig van populair en emotioneel gepraat waarin God voorgesteld wordt als je 
maatje. Vroomheid kent een heilig ontzag, ook in de manier waarop God aangesproken wordt. 
‘Jullie noemen Mij Meester en Here,’ zegt de Heiland, ‘en terecht, want Ik ben het.’ Door de 
profeet Maleachi laat God weten hoe gekrenkt Hij is als de achting voor Hem ontbreekt: ‘Als 
ik een vader ben, waar is de eerbied voor Mij; als ik een heer ben, waar is het ontzag voor 
Mij?’ 
 



Iemand die in je leven komt 
 
Het onderhouden van een persoonlijke relatie met God geldt niet alleen voor de Vader en de 
Zoon. We vereren de Heilige Geest op dezelfde manier. De Heilige Geest is niet een 
onpersoonlijke kracht die samensmelt met de menselijke geest, zodat ons innerlijk tot een 
staat van heiligheid komt. De Heilige Geest is de Derde Persoon van de Eeuwige God. Hij is 
niet een troost, maar de Trooster. Dat is zijn bijzondere Naam en ook het bijzondere van zijn 
werk. Hij brengt ons tot besef van onze ellende, overtuigt ons van het verzoenend offer van de 
Here Jezus en brengt zo rust in ons bestaan. 
De Heilige Geest is niet Iets, Hij is Iemand. Ik hoorde eens een moeder zeggen over haar 
alleenstaande dochter: ‘Ik hoop dat er nog eens iemand in haar leven komt.’ Kijk, dan heb je 
het over een persoon. Zo is ook de Heilige Geest Iemand die in je leven komt. Om het leven 
met je te delen. Om er altijd voor je te zijn en er altijd te blijven, zegt de Here Jezus. Je ziet 
hoe rijk het persoonlijke is, ook in de relatie met de Heilige Geest. 
Er zijn christenen die het altijd hebben over ‘Jezus’. Anderen praten voortdurend over ‘de 
Geest’. Laten we erop bedacht zijn dat de Here Jezus sterk de nadruk legt op de eenheid in het 
werk van Vader, Zoon en Geest. De Heilige Geest is de Geest van de Vader en de Zoon. In de 
Heilige Geest komen de Vader en de Zoon bij ons wonen. Lees dat eens aandachtig door in 
Johannes 14 en 16, dan zie je het geweldige van de Drie-eenheid van God. De Heilige Geest 
eigent ons toe wat de Here Jezus voor ons verdiende, en de Here Jezus is de weg waardoor 
wij weer toegang hebben tot de Vader. Zo wordt onze relatie hersteld met Hem, die de 
oorsprong, de zin en het doel is van ons bestaan. 
Niet alleen in het verleden is in mystieke vroomheid de grens tussen Schepper en schepsel 
vervaagd. Let er maar eens op, nu in je eigen tijd. Hoeveel mystiek kom je nog altijd tegen in 
‘getuigenissen’, artikelen, boeken en meditaties. 
Het onderhouden van een persoonlijke relatie met God is oneindig veel rijker dan welke 
mystieke verbondenheid ook. Mystiek gaat op in ervaringen. Maar een persoonlijke band 
wordt gedragen door vertrouwen en vertrouwelijkheid. In de Bijbel typeert God de relatie met 
Hem juist met beelden die dat uitdrukken: als tussen een vader en zijn kind, als tussen een 
moeder en haar baby’tje, als tussen bruidegom en bruid, als tussen broers en zussen, als tussen 
gezworen vrienden. 
Wie wil aan die beelden innige verbondenheid, warmte en diepte ontzeggen? Een persoonlijke 
relatie met de eeuwige God is niet mystiek, maar wel een mysterie. Niet zwevend en mistig, 
maar wel een ‘geheimenis’. Een ‘verborgenheid’ te groot voor woorden. 
 
Een voet te hoog 
 
Net als een duim en een el is ook de voet een oude lengtemaat. De waarde laat zich 
gemakkelijk raden: ongeveer 30 cm. Het is tegelijk zo ongeveer de afstand tussen je hoofd en 
je hart. En zo werd de uitdrukking geboren: het zit een voet te hoog. Dat zeiden onze vrome 
voorouders van mensen met een verstandelijk geloof. Je kunt je voorstellen dat zo’n 
uitdrukking gangbaar wordt in een tijd waarin het verstand, het rationalisme, de boventoon 
voert. 
Maar wees opnieuw bedacht op de valkuil. Het is niet zo dat een christen zijn verstand niet 
mag gebruiken. Iemand die alleen achter zijn emoties aan loopt, is net zo verkeerd bezig als 
de mens die zijn verstand laat overheersen. Het is altijd weer de vraag: onderwerp ik mij met 
mijn verstand en gevoelens aan het Woord van God? In de loop van de eeuwen hebben 
mensen de Bijbel op allerlei manieren naar hun hand gezet. In de ene eeuw zit het verstand op 
de troon, in een andere eeuw het gevoel - en die golfbeweging zal ook altijd wel doorgaan. 



Bovendien is het niet altijd of het één of het ander. In het humanisme gaat zoiets gemakkelijk 
samen op. Dat zie je ook in onze eigen tijd. 
De postmoderne mens wil een goed gevoel hebben bij geloof en kerk, anders hoeft het voor 
hem niet. Maar tegelijk is de vrijzinnigheid volop aanwezig en staat het verstand boven de 
Bijbel. Dingen die we niet met ons verstand begrijpen, daar zetten we een redenering over op 
om ze onder controle te krijgen. De openlijke vrijzinnigheid vindt in onze tijd nog altijd breed 
aanhang. Bijvoorbeeld: de Here Jezus zou niet echt uit het graf zijn gekomen, Hij is opgestaan 
in de beleving van zijn discipelen. Slimme vondst van de theologen: het bijbelverhaal is wel 
waar (het stemt overeen met je beleving), maar het is niet werkelijk (niet gebaseerd op feiten). 
Daarnaast kan het verstand ook heel subtiel gaan heersen over Gods openbaring. Het gaat dan 
niet meteen om mensen, die de Godheid van Christus ontkennen of niet in de opstanding 
geloven. Maar bijvoorbeeld om christenen die van mening zijn dat het scheppingsverhaal 
figuurlijk en dichterlijk is bedoeld, omdat het niet overeenstemt met de evolutietheorie. Of die 
in het bijbelboek Jona geen werkelijk gebeurde feiten zien, maar het lezen als de verdichting 
van een profetische les. 
Al meer dan twee eeuwen heeft het rationalisme gemorreld aan het gezag van de Bijbel. 
Daarnaast, en dat is in onze tijd heel sterk aanwezig, kan de Bijbel ondergeschikt gemaakt 
worden aan wat we voelen. Minder aangename uitspraken van de Bijbel worden dan 
verzwegen of zelfs ontkend. Of er wordt een draai aan gegeven. Want de boodschap van het 
Evangelie moet ons een goed gevoel geven. Het oordeel van God, zijn recht op ons, het 
bestaan van de hel, de uitverkiezing, en noem maar op - met zo’n boodschap trek je geen volle 
zalen. En toch vormen ze aspecten van het ene, ondeelbare Evangelie. Want waar geen 
veroordeling is, daar is ook geen genade. 
Als nu het verstand of het gevoel op de troon zit, het maakt niet veel uit. Wat je overhoudt, is 
een ‘evangelie naar de mens’. 
 
Bijbels humanisme 
 
Al vrij gauw na de Kerkhervorming komen de namen ‘rekkelijken’ en ‘preciezen’ in omloop. 
Zij slaan niet op een onderscheid tussen christenen en mensen van de wereld, maar op twee 
stromingen binnen hetzelfde geloof. Rekkelijken willen rek en ruimte, niet alleen in de manier 
van leven, maar vooral in de interpretatie van de Bijbel. De preciezen daarentegen nemen het 
nauw met de levensstijl en het gezag van Gods Woord. 
De grote Reformatie onder leiding van Luther en Calvijn heeft de strijd tussen rekkelijken en 
preciezen vanaf het begin in zich gehad. Dat begint al met een belangrijk twistpunt tussen 
Luther en de beroemde Nederlandse geleerde Desiderius Erasmus. 
Erasmus heeft veel kritiek op de roomse kerk, maar hij gaat toch niet mee met de 
Kerkhervorming. Erasmus gaat ervan uit dat de mens een ‘vrije wil’ heeft om voor het geloof 
te kiezen, zodat hij zijn behoud uiteindelijk te danken heeft aan zijn eigen goedwillendheid. 
De Here Jezus is voor hem vooral belangrijk als de Hemelse Leraar en het Hoge Voorbeeld, 
en niet als de Verzoener van de zonden. Erasmus wordt daarom ook wel ‘een bijbelse 
humanist’ genoemd. 
Luther moet niets hebben van dit standpunt van Erasmus. Hij noemt de wil van de mens een 
‘geknechte wil’. Want ook de wil van de mens is door de zondeval zo in de macht van de 
boze geraakt, dat de mens nooit uit zichzelf voor God gaat kiezen. De mens zal zich nooit op 
eigen initiatief en op eigen kracht acceptabel kunnen maken voor God. Want daar gaat het om 
als je ‘de vrije wil’ verdedigt: word je behouden door genade alleen of moet daar nog iets aan 
toegevoegd worden van jezelf. 
Luther schrijft aan Erasmus: dit is nu het hart van de zaak! Hierbij vergeleken zijn het 
pausdom en het vagevuur pietluttigheden. God heeft mijn behoud aan mijn wil onttrokken en 



opgenomen in zijn wil. Alleen daardoor ben ik veilig en verzekerd, en niets kan mij aan Hem 
ontrukken… 
Het lijkt erop dat Erasmus heeft geprobeerd dicht bij Luthers standpunt uit te komen. Hij wil 
wel zover gaan, dat hij de allereerste roerselen van de ziel aan God toeschrijft. Maar vanaf dat 
moment moet duidelijk zijn, zegt hij, dat God en mens samenwerken aan het eeuwig heil. Ook 
aan dat compromis wil Luther niet meewerken. Ik ben geen psycholoog, schrijft hij, en het 
gaat niet over een psychologische kwestie. We hebben het er niet over of een mens vrij kan 
kiezen in allerlei dagelijkse zaken van eten en drinken, werken en vrije tijd nemen, hoewel 
God ook niet buiten deze dingen staat. Het gaat in de kwestie van de vrije wil over geloof en 
ongeloof. Het gaat om de leer van de Bijbel: de mens wordt behouden door genade en door 
genade alleen. 
Die belijdenis is voor Luther onopgeefbaar. ‘Ik zou wel willen dat het woordje vrije wil nooit 
was uitgevonden’, roept hij uit. ‘Het staat ook nergens in de Bijbel!’ 
In de eeuwen na de Kerkhervorming heeft Erasmus veel volgelingen gekregen. De 
Remonstranten bijvoorbeeld, volgen zijn voetspoor en belijden ook de vrije wil. Op de 
bekende synode van Dordrecht (1618/1619) wordt de leer van de Remonstranten afgewezen, 
maar daarmee is zij geen verleden tijd. Het humanistische christendom in de 18e en 19e eeuw 
borduurt nog steeds door op de gedachten van Erasmus. Je ziet hoe het in de tijd van Reveil 
en de Afscheiding nog steeds gaat om de strijd tegen ‘de goede mens’, ‘de vrije wil’ en het 
zalig worden door te leven naar ‘christelijke deugden’. Maar we kunnen ook dichter bij huis 
blijven. Je kunt vandaag nog overal Erasmus ontmoeten: een evangelie ‘naar de mens’ is nog 
overal te beluisteren. 
 
En gij zult spinazie eten… 
 
Ik had een kinderloze oom en tante, die altijd een grote plaats innamen in mijn leven. Al 
vanaf mijn schooljaren. Ik was er kind aan huis, en daar ontleenden ze ook bepaalde rechten 
aan. Als ik thuiskwam met mijn rapport bijvoorbeeld, moesten ook zij hun oordeel geven over 
mijn schoolprestaties. Nu was mijn oom een humoristisch man. Hij had voor alles en nog wat 
zijn vaste gezegden: uitspraken van Tijl Uilenspiegel, vader Cats en meer van zulke 
grootheden. Als hij dan met een geleerd gezicht mijn cijfers had bekeken, zei hij plechtig: ‘Ga 
zo door mijn zoon en gij zult spinazie eten...’ 
Ik voelde wel aan dat hij dit als een compliment bedoelde, maar het klonk niet bepaald 
stimulerend. Want als ik ergens een hekel aan had, dan was het wel aan spinazie. Ik begreep 
dan ook niet hoe mijn oom die groente in verband kon brengen met mijn leerprestaties. Pas 
later kreeg ik door, dat zijn spreuk toepasselijker was dan hij zelf in de gaten had. 
Oorspronkelijk luidt het gezegde namelijk: ‘Ga zo door mijn zoon en gij zult Spinoza heten.’ 
Maar Spinoza hoorde blijkbaar niet bij de kennissenkring van mijn oom. 
Die Spinoza waar het hier over gaat, heet voluit Benedictus de Spinoza (1632–1677). 
Eigenlijk is zijn voornaam Baruch, en dat verraadt zijn joodse afkomst. Hij wordt gehouden 
voor een van de grootste wijsgeren die Nederland heeft voortgebracht. In 1977, driehonderd 
jaar na zijn sterven, valt ook hem de eer te beurt dat een speciale postzegel aan hem wordt 
gewijd. Wat is zo bijzonder aan deze man die in de kerkgeschiedenisboeken behoorlijk onder 
vuur ligt? 
 
Het verstand als koning 
 
De Spinoza is een vroege vertegenwoordiger van het rationalisme. Rationalisme wil zoveel 
zeggen als: het verstand zit op de troon. Ratio betekent rede, verstand. We kennen het ook in 
de uitdrukking: wees redelijk. Met andere woorden: gebruik je verstand. De aanhangers van 



het rationalisme vinden dat het menselijk verstand het hoogste gezag heeft. Het verstand 
brengt de mens tot absolute waarheden, tot moreel hoogstaand gedrag, en ook tot een 
natuurlijke Godskennis. 
God valt samen met de werkelijkheid, zegt De Spinoza, en de hele werkelijkheid is wiskundig 
te beredeneren. Dat geldt ook voor God en de Bijbel. De Spinoza gaat zover dat hij God niet 
meer ziet als een ‘Hij’, als een Persoon. Voor hem is God een ‘Het’: het goddelijke dat je kunt 
ontmoeten in alle dingen. Van de Bijbel blijft bij De Spinoza ook niet veel over: Hij vindt het 
grootste deel van de bijbelboeken in het Oude Testament historisch onbetrouwbaar. De 
wonderen in de Bijbel ontkent hij, of het zijn volgens hem gewoon gebeurtenissen volgens 
natuurwetten die we (nog) niet helemaal begrijpen. 
In de 18e eeuw begint dit rationalisme in de kerken stevig voet aan de grond te krijgen. Het 
bestaan van God en het gezag van de Bijbel: het is allemaal aanvaardbaar zolang je het met 
je verstand kunt bevatten. Je begrijpt wat een enorme gevolgen het rationalisme heeft gehad 
voor het geloof. Als God samenvalt met zijn schepping, is geloven volstrekt horizontaal 
geworden. God is dan niet meer de Heilige die boven alle dingen staat. God is ‘Iets’ wat je 
ontmoet in jezelf, in je medemens en in de schepping. 
In de eeuwen na De Spinoza hebben rationalisten op allerlei manier voortgeborduurd op deze 
gedachten. Je herkent het vast wel: elk redelijk mens moet wel erkennen dat er ‘iets’ is: een 
Opperwezen, een Voorzienigheid. Religie is een algemeen menselijke behoefte. Maar dat dit 
gezag zou hebben over mijn verstand, is onaanvaardbaar. Alles wat de mens van de Bijbel 
niet kan begrijpen, is mythe en verdichtsel. 
Het liberale christendom doet zijn intrede: de mens is van nature goed. De burger leeft in alle 
braafheid zijn deugdzaam leven. Zo van: ‘Ik heb nooit een mens kwaad gedaan, waarom zou 
ik dan niet zalig worden?’ Vanzelfsprekend raakt de verzoening hiermee opnieuw buiten 
beeld. 
Tot op de dag van vandaag is dit rationalisme springlevend. Als een wolf in schaapskleren 
beweegt het zich door de kerken en laat een spoor van verwoesting achter. Het rationalisme 
speelt niet alleen een rol bij het ontstaan van bewegingen als Réveil en Afscheiding. Het heeft 
geleid tot een kerkstrijd die nog lang niet is uitgewoed. Nog altijd aanvaarden duizenden 
christenen van de Bijbel alleen wat ze met hun verstand kunnen begrijpen. 
 
Ik kan er met mijn verstand niet bij… 
 
God is zo groot, dat ik daar met mijn klein menselijk verstand nooit bij kan. Nu helemaal niet 
meer, nu mijn verstandelijke vermogens verduisterd zijn door de zonde. Elke christen zal daar 
een keer tegen aan lopen: dat hij God niet meer volgen kan in zijn bestuur van deze wereld, 
dat hij de openbaring in de Bijbel niet meer rijmen kan met wetenschappelijke theorieën, en 
noem maar op. 
Op allerlei manieren kun je het dan passend proberen te maken. De Spinoza ging zo ver dat 
hij de werkelijkheid van God en de werkelijkheid van de schepping in elkaar schoof. Volgens 
hem zit de werkelijkheid van God gewoon in elke bloem, in elk dier, in elke mens - je 
ontmoet God gewoon in alles om je heen en in jezelf. Dit noemen we pantheïsme: God staat 
niet buiten en boven zijn schepping, maar Hij valt samen met de schepping. Daarmee waren 
voor De Spinoza de wonderen de wereld uit. Een wonder is volgens hem gewoon een 
gebeurtenis volgens een natuurwet waar ons verstand (nog) niet rijp voor is. 
Een paar voorbeelden hoe je door ‘spinazie eten’ het geloof in wonderen overwint? Vroeger 
was het krijgen van een kindje een wonder van God. Nu maken we de baby’s zelf; niet alleen 
in ons spraakgebruik, maar ook het proces van voortplanting hebben we volledig ontrafeld. 
Voorheen was de sterrenhemel een wonder in onze ogen en ergens daarboven woonde God. 
‘Hoger dan de blauwe luchten, en de sterretjes van goud, woont de Vader in de hemel…’ 



Gezegende kindertijd! Nu kijken we met onze telescopen miljarden lichtjaren het heelal in en 
beredeneren dat alles uit een oerknal is ontstaan. 
Er zijn ook rationalisten die het anders benaderen dan De Spinoza. Zij laten God niet 
samenvallen met zijn schepping, maar ‘bevrijden’ Hem van zijn almacht. God is een 
machteloze God, zeggen zij, het kwaad onttrekt zich aan zijn invloed. Hij huilt met ons mee 
in onze ellende, zo is Hij onze Trooster. Weer anderen zetten God op afstand van zijn 
schepping. Hij is het Opperwezen, of de Voorzienigheid, of de Eeuwige. Maar Moeder Aarde 
en de kosmos worden door de mens beheerst in wetenschap en techniek. 
Zo kun je nog wel even doorgaan. Pogingen om God te verklaren, te begrijpen. Als het 
verstand het laatste woord heeft, is het met de vroomheid gauw voorbij. Want ik kom er met 
mijn verstand nooit uit. Hoeveel ik ook kan ontdekken en verklaren, ik sta sprakeloos bij de 
wieg van mijn pasgeboren kind. Ik val helemaal stil, als ik in een heldere vriesnacht naar de 
sterrenhemel kijk. Ik zit vol vragen over Gods bewogenheid, zijn liefde, zijn barmhartigheid, 
zijn rechtvaardigheid - en daarnaast al die verschrikkingen in deze wereld: de 
volkerenmoorden, de rampen, de ziekten, de mensenhandel, het leed van weerlozen en 
hulpelozen. Ik zie het onrecht waaronder Gods kinderen lijden, gebeden die onverhoord lijken 
te blijven, oprechte gelovigen die slag op slag te verwerken krijgen. 
Als ik mij, met mijn redeneringen, niet ootmoedig onderwerp aan God en Hem 
onvoorwaardelijk vertrouw, raak ik mijn geloof kwijt. Ik aanbid Gods almacht, die zich niet 
laat vangen in sluitende redeneringen van mijn beperkt verstand. 


