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Heb het lef eens 
 

Waarom zou je je schamen voor iets moois? Op een van de eerste zondagen in dit jaar is 

Samantha gedoopt, tijdens een viering in ‘Het Pand’, een missionaire geloofsgemeenschap in 

Groningen verbonden met de IZB. Samantha, 26 jaar, getrouwd, moeder van twee jonge 

kinderen, kwam van ver. ‘Mijn familie heeft niets met geloof. En dan formuleer ik het nog 

neutraal’, zegt ze. Ze heeft reikhalzend naar de doop uitgekeken. ‘Het is voor mij de laatste 

stap in het oude leven en de eerste stap in het nieuwe. Iedereen mag dat weten. Ik schaam 

mij niet voor het geloof. Het betekent heel veel voor me. Tegenover mensen, die zeggen: 

‘Tjonge, dat jij gelooft’, heb ik de neiging te reageren: ‘Tjonge dat jij dat niet doet…’. 

Waarom zou je je ook schamen voor iets moois’? 

Waarom zou je je schamen? Dat zegt deze laag opgeleide jonge vrouw, afkomstig uit een 

niet zo sterk sociaal milieu. Hiernaast zet ik een paar regels uit een correspondentie met 

twee hoog opgeleide jonge mensen, Martin en Cobi. Wij hebben een seculiere baan, 

schrijven ze, ik ben hoogleraar in Antwerpen en Cobi is promovendus aan de VU. In onze 

vrije tijd dragen wij regelmatig bij aan toerusting van studenten. Daarnaast proberen wij ook 

in onze persoonlijke levens op allerlei plaatsen te ontdekken waar God bij 

vrienden/kennissen, collega’s mee bezig is, wat inmiddels heeft geleid tot o.a. meer dan 5 

jaar wekelijks een uur Bijbellezen met een Japanse hoogleraar economie (via Skype), het 

starten van Bijbellezen met een collega van Cobi en haar man, en het bouwen aan relaties 

op onze stijldansles in Utrecht met o.a. 2x per jaar een avond over ‘met kwaliteit bouwen 

aan relaties’. Wij zoeken steeds naar overdraagbare denkwijzen en handvatten, die helpen 

om aan ieder die op onze weg komt iets bij te mogen dragen in diens weg naar God en naar 

Jezus. 

Zij schrijven niet: ’waarom zou je je schamen voor iets moois?’. Maar dat hoor ik er wel in. Ik 

hoor in wat zij schrijven echter ook nog iets meer. ‘Waarom zou je je schamen voor iets 

moois?’, dat is natuurlijk óók helemaal waar wanneer het gaat om het geloof in de God en 

Vader van Jezus Christus. Waarom zou je wel willen delen hoe mooi het was op je vakantie, 

hoeveel de kennismaking met die onbekende streek heeft toegevoegd aan je leven en 

waarom zou je dat niet doen wanneer het geloof zoveel heeft toegevoegd aan je leven? 

Toch is het dan mogelijk, dat de ander zegt: mooi voor jou, maar ik denk toch, dat ik van een 

ander gebied meer zal genieten. Niet iedereen houdt van de kou in Lapland of de hitte in 

Zuid-Spanje. 

In wat Cobi en Martin schrijven hoor ik echter méér. Zij schrijven dat zij geloven dat God 

bezig is met mensen en dat mensen onderweg zijn naar God, maar daarbij hulp nodig 

hebben. 

Dat betekent dat Cobi en Martin een visie op mensen hebben, die doet denken aan 

Augustinus, toen hij schreef: ‘Gij Heer, hebt ons gemaakt naar u en rusteloos blijft ons hart 

totdat het zijn rust vindt in U’. 



Een uitdagende visie 

Dat is in deze tijd een niet onomstreden en uitdagende visie. In het onlangs gepresenteerde 

onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau komt immers naar voren, dat een steeds 

kleiner deel van de Nederlanders uitgesproken gelovig genoemd kan worden. Om precies te 

zijn is dat 18% en onder jongeren zelfs nog iets lager: 12%. Daartegenover is 16% atheïst, 

16 % agnost en een groot deel gelooft wel iets, maar wil daar absoluut geen duidelijke 

invulling aan geven. Welke conclusies moeten wij hier als gelovigen aan verbinden? Ik zie 

verschillende reacties 

1 Bagatellisering of ontkenning. Hoe duidelijk ook de cijfers spreken, ik kom vooral in de 

orthodox-kerkelijke gebieden van Nederland nog steeds mensen tegen tot wie het allemaal 

niet zo lijkt door te dringen. Ze lezen de cijfers wel, ze kunnen toch ook uit de media 

voldoende opmaken hoe de vlag erbij hangt, maar toch zijn ze geneigd er wat van af te 

trekken in de zin van: cijfers zeggen niet alles. Kloppen die enquêtes wel? Mensen gaan wel 

minder naar de kerk, maar dat wil toch nog niet zeggen, dat ze geheel en al ongelovig zijn. Ik 

hoor ook nog altijd mensen zeggen: in feite gelooft toch iedereen wel, ook al ontkent hij dat 

zelf. Diep in zijn hart weet ook een loochenaar van God, dat het niet klopt. Een loochenaar 

van God legt zijn geweten of zijn opvoeding het zwijgen op. Wel, dat laatste moge soms zo 

zijn, toch lijkt het me verstandig de cijfers serieus te nemen en daarmee ook het gegeven, 

dat er in ons land echt iets veranderd is. Het christelijk geloof is in Nederland iets geworden 

van een kleine en nog steeds kleiner wordende minderheid. Dit laatste maakt dan ook wel 

de tweede reactie begrijpelijk, die van:  

2. Angst. Dan laten mensen de cijfers wel tot zich doordringen, maar verbinden daar dan 

tegelijk een visie aan, waarin alles alleen nog maar erger zal worden. Wat de laatste 

christenen te doen staat is zich wapenen tegen het onheil, zich teweer stellen tegen de grote 

verzoeking, in sommige gevallen het offensief zoeken, in andere gevallen zich terugtrekken, 

zich afsluiten van de wereld, die steeds slechter wordt. Er is ook nog een derde reactie en 

dat is die waarin het eigen geloofsgoed gerelativeerd wordt.  

3. Relativering. Dat is de reactie, die ik eerlijk gezegd het meeste tegenkom en misschien 

daarom ook wel het meeste vrees. Het is ook de reactie, die het meeste past bij onze 

cultuur, die wel postmodernistisch genoemd wordt. Dat laatste betekent, dat afgezien wordt 

van elk groot zingevend verhaal, van elke levensbeschouwing, die claimt alomvattend en 

voor ieder geldig te zijn. In dat klimaat past het ook christenen om te zeggen, dat hun 

overtuiging er een onder vele is, dat ze zich goed voelen bij hun overtuiging, maar absoluut 

daarmee niet claimen, dat ieder mens christen zou moeten zijn om tot zijn bestemming te 

komen. Dat laatste klinkt veel te pretentieus en kan ook gemakkelijk tot 

onverdraagzaamheid leiden, denkt men dan. Bovendien, wanneer je zozeer een minderheid 

geworden bent als nu het geval is, dan doe je er toch het beste aan als christen blij te zijn 

met een bescheiden plekje . Als jullie ons met rust laten, laten we jullie ook met rust.  

Lef 

Al deze drie reacties zijn echter strijdig met de twee voorbeelden, waarmee ik begon. Die 

mevrouw, die zei: waarom zou je je schamen voor iets moois? Zij is niet bang, maar 



relativeert ook niet alleen maar. Zo in de trant van: als het geloof mij geholpen heeft, hoeft 

het bij een ander zo nog niet te werken. Ze heeft het lef er vrijmoedig voor uit te komen: 

iedereen mag het weten. Het tweetal in het academische milieu, waarover ik het had, gaat 

nog een stap verder. Zij gaan actief erop uit, zoekend mensen te bereiken, omdat ze geloven 

dat God op zoek is naar mensen, dat het intussen een heel gedoe kan zijn voordat mensen 

Hem hebben gevonden, maar dat zij wellicht daarbij mogen helpen. Zo hebben ze het lef 

elke gelegenheid te benutten het evangelie ter sprake te brengen, ondanks dat ze als 

christen behoren tot een kleine minderheid in de universitaire wereld en ondanks het feit, 

dat er nog nooit veel Japanners christen geworden zijn. 

‘Heb het lef eens’, zette ik als titel boven mijn lezing voor u als betrokken leden en 

ambtsdragers hier in Bodegraven aan het begin van een nieuw jaar. Dat kan een beetje stoer 

klinken, misschien te stoer. Het kan ook erg activistisch klinken, misschien te weinig 

bescheiden en te weinig ervan overtuigd, dat uiteindelijk niet wij het doen, maar dat God 

het doet. Dan zet de titel op het verkeerde been. Maar ik heb met deze oproep vooral in 

willen zoomen op ‘het lef’, en dan in zijn oorspronkelijke Hebreeuwse betekenis. In het 

Hebreeuws is je lef je hart. En je hart is dan het diepste innerlijk, de diepste laag van de 

menselijke ziel van waaruit al zijn handelen wordt aangestuurd. In de tijd van het Oude 

Testament kende men niet onze moderne psychologie. Toch is er een grote overeenkomst. 

Ook de moderne psychologie weet ervan, dat de mens uiteindelijk niet handelt volgens zijn 

verstand en ook niet volgens zijn gevoel. Dat lijkt wel vaak zo, maar onder verstand en 

gevoel ligt iets diepers. Welke geest beheerst ons, wat zijn de diepste drijfveren? Augustinus 

sprak in dat verband over het verlangen. In navolging van Augustinus gaf Herman Paul zijn 

boekje over secularisatie als titel mee: ‘De slag om het hart’. Op wie of op wat is ons diepste 

verlangen gericht? Verstand en gevoel worden door dit diepste verlangen aangestuurd. 

Waar het hart vol van is… 

Heb het lef eens. Dat betekent dan: laat je hart spreken, dat zijn diepste verlangen in God 

heeft gevonden. Wanneer je God gevonden hebt als de oerbron van leven , licht en liefde, 

die ons bestaan heeft gewild en die ons in de menswording in Jezus zo onuitsprekelijk heeft 

liefgehad, dan weet je intuïtief heel diep van binnen, dat dit de bestemming is van ieder 

mens. Daarom ontvang je dan ook van binnenuit een vrijmoedigheid om dit te delen. Het 

geloof in deze God is dan niet meer een optie voor je waar je het eventueel ook eens over 

kunt hebben, terwijl er tegelijk nog zoveel andere onderwerpen zijn, waar je het eventueel 

wel of niet over kunt hebben. Nee, het geloof in deze God is dan eigenlijk het enige 

onderwerp, dat er voor ieder mens werkelijk toe doet. Het is ook het enige onderwerp 

waarvan je weet, dat het ieder mens onvoorwaardelijk aangaat, omdat ieder mens net zoals 

jijzelf, geboren is uit die eeuwige bron van liefde, licht en leven. En omdat hij uit die bron 

geboren is, vindt hij ook in die bron uiteindelijk zijn levensdoel en bestemming. Uit God 

komen wij voort en naar God zijn wij op weg. Het einddoel van het leven is thuiskomen. 

Maar er zijn eindeloos veel manieren om onderweg te verdwalen. Wanneer ik besef dat alle 

mensen om me heen met mij afkomstig zijn uit dezelfde Bron en dat ook hun bestemming 

daar ligt, dan hoef ik toch alleen maar mijn hart te laten spreken en dan kan ik niet anders 

dan dit geloof delen.  



Waan van de dag 

Als christenen aan het begin van de eenentwintigste eeuw in het geseculariseerde Europa 

kunnen wij enorm van de wijs raken door de waan van de dag. Die waan vertelt, dat mensen 

vandaag God niet meer nodig hebben, omdat ze alles zelf wel kunnen of dat de 

leerstellingen van het christendom verouderd zijn en geen modern mens erin kan geloven of 

dat mensen het helemaal gehad hebben met geloof en kerk en we daarom beter onze mond 

kunnen houden. In al die opmerkingen zit overigens ook een kern van waarheid. Die kern 

van waarheid moet verdisconteerd worden. We moeten goed opletten, dat we mensen 

serieus nemen, ook in hun afkeer van geloof en kerk, ook in hun moeite met dogma’s. We 

moeten niet verouderde opvattingen over het geloof uitdragen, we moeten naast mensen 

staan in hun verlangen naar liefde en gekend zijn. We moeten naast mensen staan in hun 

geknok met het leven, de schijnbare zinloosheid ervan. Wij zijn zelf dan niet de mensen die 

de oplossing bij de hand hebben. Nee, wij zijn gevonden. En omdat we gevonden zijn weten 

we dat er Iemand naar ons op zoek is. We weten ook, dat die Iemand zich op verborgen 

wijze aandient bij de rafelranden van het bestaan, aan het einde van een doodlopende weg, 

maar ook middenin het volle geluk: ‘Dit zou altijd zo moeten blijven’, zeggen mensen dan. 

’Dit zal altijd zo blijven’, zeggen wij dan, ‘wanneer ons leven geborgen is in God. Wanneer we 

thuiskomen bij de Vader’.  

Vrijmoedig getuigen 

Heb het lef eens. Je hart dat rust gevonden heeft in God, laten spreken, zodat die ander 

daarvan onder de indruk kan raken. God zoekt de mens. Maar in die zoektocht gebruikt Hij 

andere mensen. Daar is heel de Bijbel vol van. ‘Gij zult mijn getuigen zijn’, zegt Jezus. En in 

dat getuige zijn gaat het om wat je zelf heeft geraakt, waardoor je bent getroffen. In het 

Nieuwe Testament wordt ook gesproken over de parrèsia, de vrijmoedigheid als gave van de 

Geest. Met name in de Handelingen der apostelen is het een kernwoord. In dat woord zit 

ook het element van ‘niet anders kunnen, omdat het van binnenuit komt’. Met een vrij 

gemoed. Een vrij gemaakt gemoed. Zonder kramp, zonder dwang, zonder verbetenheid, wel 

krachtig, juist omdat het zo van binnenuit komt.  

Kansen 

Zitten mensen daarop te wachten? In de definitie die Augustinus van de mens geeft dus wel. 

De mens kan ver van huis zijn, totaal vervreemd van zijn bestemming, maar wanneer hij God 

vindt komt hij thuis. Ze zitten er niet op te wachten door ons betutteld te worden, laat staan 

afgewezen omdat ze verkeerde denkbeelden zouden hebben. Maar er springen vonken over 

wanneer er een getuigenis klinkt vanuit het hart, vanuit de diepste innerlijke overtuiging.  

Ik wil eindigen met een mooi voorbeeld daarvan, dat me onlangs trof. De terrorisme 

deskundige Beatrice de Graaf was bij Matthijs van Nieuwkerk in DWDD. Het ging over het 

kwaad in de wereld, dat telkens weer de kop opsteekt, de eindeloze vindingrijkheid van 

terroristen om hun doel te bereiken. Op een gegeven moment zei Mathijs van Nieuwkerk: jij 

gelooft hè? Wat doet dat dan met jou, dat het kwaad zo onuitroeibaar lijkt? Daarop 

antwoordde Beatrice de Graaf: ik geloof als christen, dat het kwaad overwonnen is in de 

dood en opstanding van Jezus. En daarom zal het kwaad niet het laatste woord hebben. 



Matthijs keek haar met open mond aan: je meent het niet?! Het kwaad overwonnen? Dat is 

toch niet te geloven? Maar ik ben er wel jaloers op, ik wou dat ik het kon geloven.  

En dan tenslotte ook nog een voorbeeld daarvan, dat zelfs de keerzijde van dit geloof, 

namelijk dat er ook een laatste oordeel en een eeuwige straf is, mensen kan raken. In het 

praatprogramma van Jeroen Pauw was Lilian Ploumen te gast. Hoe je ook over haar kunt 

denken, zij is een vrouw die zeer bewogen is over alle onrecht in de wereld en haar uiterste 

best wil doen dit te bestrijden. Op een gegeven moment ging het gesprek met een andere 

gast over het christelijk geloof. Toch wel jammer, zei ze toen zomaar er tussen door, dat we 

niet meer in de hel kunnen geloven. In de hel, zei Jeroen? Je zult de hemel bedoelen. Nee, 

de hel zei ze, want nu zullen alle schurken die hier op aarde de dans zijn ontsprongen zoals 

Assad, dus ook nooit meer daarvoor gestraft worden. Dat is heel oneerlijk. 

Kijk op zulke momenten en op heel veel andere momenten denk ik: wat een kansen. Wat 

fout om te denken, dat moderne mensen nergens meer op aanspreekbaar zouden zijn. Mijn 

hartelijke wens aan het begin van dit nieuwe jaar is, dat wij de kansen zullen zien en dat we 

er dan open in gaan staan. Niet om wel even te zeggen hoe het zit. Maar om vanuit ons hart 

iets door te geven wat ons gaande houdt en waar onze hoop ligt. Zei Petrus dat niet tot de 

eerste christenen in zijn brief: leg verantwoording af van de hoop, die in je is, die in je hart is. 

(1 Petr. 3:15).  

Heb het lef dat te doen. 

 

Dr. W. Dekker 

Predikant PKN – Theoloog – Publicist 


