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Volgens de atheïst 
Alex Rosenberg is 

het leven—met 
al het lijden, alle 

pijn en ellende die 
daarmee gepaard 

gaat—in feite totaal 
zonder betekenis.

Zijn oplossing? 
Drogeer jezelf.

volgens de atheïst Alex Rosenberg is het leven—met 
al het lijden, alle pijn en ellende die daarmee gepaard 
gaat—in feite totaal zonder betekenis.

Zijn oplossing? drogeer jezelf.

‘wat de mensen wél nodig hebben,’ schrijft hij, ‘als de zin-
loosheid het hen ’s morgens onmogelijk maakt uit bed te komen, is 
Prozac.’ 1

de meesten van ons vinden medicijngebruik echter een zeer 
onbevredigende manier om de problemen van het leven het hoofd 
te bieden.

maar wat is dan het antwoord op de zorgen, problemen en 
tragedies van het leven? Zijn we alleen maar gedoemd te lijden 
onder pijn, teleurstelling en verloedering, zonder enige uitleg, 
zonder enig antwoord, zonder hoop op iets dat uitstijgt boven wat 
er nu op ons afkomt? Is dat het noodlot dat ons allemaal wacht?

sommige mensen zullen zeggen: ‘jazeker! dat is precies wat we 
zullen moeten accepteren.’ maar anderen zeggen: ‘Helemaal niet!’

onze wereld is verdorven en (laten we het maar toegeven) we 
zijn allemaal aangetast door dat bederf. maar als we eenmaal inzien 
en begrijpen hoe dat bederf is begonnen en waar de oorsprong 
ervan ligt, dan zouden we ontdekken dat er toch een uitweg is en 
hoop op ontsnapping. Zouden we, door er achter te komen hoe het 
is begonnen, kunnen begrijpen hoe het zou kunnen stoppen?

Lees verder en stel je open voor de mogelijkheid dat de 
werkelijkheid grootser en hoopvoller is dan je ooit had gedacht!

1 Rosenberg, Alex (26.09.2011). The Atheist’s Guide to Reality: Enjoying Life 
without Illusions (blz. 281). Norton. Kindle edition.

veRdeRf
Het begin van het 

©
 w

w
w

.b
ig

st
oc

kp
ho

to
.c

om
/n

ik
es

id
or

off

4  | H O U V A S T  D O E L B E W U S T  L E V E N



‘Het lijkt wel of we hier gewoon maar zijn 
neergezet,’ vertelde een vrouw mij kort geleden, 
‘en niemand weet waarom.’ Annie dillard2

‘Niemand weet precies waarom?’ 
misschien is dat zo, maar er zijn 
ook veel mensen die denken zeker 

te weten waarom. Zij geloven dat ‘wij hier 
gewoon maar zijn neergezet’ door louter toeval, 
door puur geluk en niets anders. Alles—van de 
sombreronevel in het sterrenbeeld maagd tot de 
sonnetten van shakespeare—heeft een materiële 
oorsprong. Alles wat bestaat is alleen maar 
gemaakt van atomen en de nog kleinere deeltjes 
waaruit de atomen bestaan. volgens deze 
manier van denken is het enige verschil tussen 
verliefd worden en je stoelgang te zoeken bij de 
moleculen die bij deze processen betrokken zijn.

Als deze gedachte waar is, houdt dat in dat 
er geen bestemming is, geen plan en geen doel 
voor ons of voor het heelal, waarin we beland 
zijn op de derde planeet gerekend vanaf de zon. 
er zit meer bewuste planning in het aanbrengen 
van een prikkeldraadtatoeage op iemands pols 
dan in de schepping van het leven op aarde. 
In een vaak aangehaalde zin uit zijn boek De 
Eerste Drie Minuten schrijft Nobelprijswinnaar 
en wetenschapper steven weinberg: ‘Hoe meer 
het erop lijkt dat wij het universum kunnen 
doorgronden, des te zinlozer het lijkt.’3 

tegenover deze gedachte staat er echter een 
ander uitgangspunt, dat een breder en ruimer 
perspectief biedt dan de beperktheid van een 
puur materiële schepping. deze visie houdt in 
dat al het geschapene van God afkomstig is. wij 
bestaan en zijn hier, niet door toeval maar met een 
bedoeling. enkele van deze doelstellingen kunnen 
wij ontdekken door de schepping te bestuderen, 
die getuigt van het bestaan van een schepper. 
Zoals de bijbel zelf over dit onderwerp zegt: ‘de 
hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel 
roemt het werk van zijn handen.’

In de afgelopen honderd jaar heeft de 
wetenschap (onbedoeld) dit laatste gezichtspunt 
een flinke boost gegeven. duizenden jaren lang 
heeft de mensheid geloofd dat ons heelal altijd 
heeft bestaan, dat het eeuwig was. dat betekende 
dus dat het niet nodig was te speculeren over hoe 
het was ontstaan en hoe het was geschapen, want 
het was er altijd al geweest. Het had geen begin en 
was niet geschapen.

maar in de afgelopen eeuw heeft de 
wetenschap aangetoond dat het universum 
inderdaad geschapen is, dat het er ooit niet was. 
volgens de theorie van de oerknal is het universum 

hier?zijn we 
Waarom
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(tijd, ruimte, materie en energie) ongeveer 13 
miljard jaren geleden ontstaan. dit uitgangspunt 
heeft verrassende gevolgen gehad voor onze 
visie op het bestaan van God. de wetenschap die 
zich baseert op de oerknal heeft er feitelijk aan 
bijgedragen dat ‘s werelds meest beruchte atheïst, 
Anthony flew, in God is gaan geloven, omdat 
hij ervan overtuigd raakte dat een geschapen 
universum een schepper nodig had—en wie 
anders kon dat zijn dan God? toen de theorie over 
de oerknal voor het eerst werd gepresenteerd 
aan de intellectuelen van de sovjetunie, waren 
zij ontdaan. Ze begrepen dat een geschapen 
universum een schepper impliceerde, een idee dat 
haaks stond op het atheïstische marxisme.

maar dit idee, dat het universum een begin 
heeft gehad, leidt tot de logische vraag: wie of wat 
heeft het dan in gang gezet? over het algemeen 
gaan we ervan uit dat alleen iets wat groter is dan 
een bepaald voorwerp dat voorwerp kan maken. 
(tenslotte overtrof Leonardo da vinci ook de mona 
Lisa.) dus ongeacht wat de oerknal in gang zette, 
het moest machtig genoeg zijn om de krachten in 
beweging te zetten die hebben geleid tot leven 
op aarde, en niet te vergeten tot het bestaan van 
miljarden sterrenstelsels. en wie, of wat kan dat 
anders geweest zijn dan God? want wie of wat is er 
verder nog groter dan het universum?

de enige andere logische verklaring is dat 
‘niets’ het universum heeft geschapen.

Niets?

ja. dat is precies wat velen momenteel zeggen 
over de schepping van het universum. 

‘Het schijnt onmogelijk dat je vanuit niets iets 
kunt krijgen,’ schreef bill bryson, ‘maar het feit dat 
er eens niets was, maar er nu een universum is, 
levert het onweerlegbare bewijs dat het kan.’4 

‘Het is denkbaar,’ schreef de natuurkundige 
Alan Guth, ‘dat alles geschapen kan worden uit 
het niets. en ‘alles’ zou wel eens veel meer kunnen 
omvatten dan we kunnen zien . . . je kunt rustig 
zeggen dat in het universum de zon werkelijk  
voor niets opgaat.’5 

‘omdat er zoiets als een wet van de 
zwaartekracht bestaat,’ schreef ’s werelds 
beroemdste in leven zijnde wetenschapper, 
stephen Hawking, ‘kan en zal het universum 
zichzelf uit het niets scheppen.’6 

wat gebeurt er hier? waarom zeggen deze 
mensen dat het universum uit het niets is 
geschapen?

Het antwoord is eenvoudig: Het niets is voor de 
atheïst de enige mogelijkheid. want als iets anders 
dan een eeuwige, ongeschapen God (zoals de God 
van de bijbel) het universum heeft geschapen, dan 
moet dat andere, wat het ook was, geschapen zijn 
door iets wat er daarvoor al was, wat geschapen 

Kundig en hartstochtelijk

een briljant scheppingswerk gaat 
samen met een vurig verlangen naar 
verbinding met het geschapene.
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 doordat ik mezelf ken als een 
schepping van God, hoor ik ook te 
beseffen dat alle anderen en al het 
andere ook Gods schepping zijn. 

Maya Angelou - schrijver en dichter

Het hele verschil tussen constructie 
en schepping is precies dit: Namelijk dat 
je van een ding dat is geconstrueerd pas 
kunt houden nadat het geconstrueerd 
is; maar van een schepping houd je al 
voordat het bestaat.

Charles Dickens
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moet zijn door iets wat daarvoor al bestond—en 
zo gaat het dan tot in de eeuwigheid verder terug. 
Zelfs als de wetenschappers onze oorsprong 
zouden kunnen ontrafelen tot het meest 
fundamentele niveau, moet er iets aan dat niveau 
zijn voorafgegaan om het te scheppen, om er de 
wetten en principes aan te verlenen waardoor 
dit het universum kon worden. en wat er dan ook 
maar aan voorafgegaan is, heeft ook iets nodig 
gehad dat er daarvoor al was, om te verklaren hoe 
dat ontstaan is. en zo moeten we oneindig blijven 
teruggaan. Het houdt nooit op, want wat het ook 
verklaart moet dan ook weer verklaard worden.

er zijn maar twee mogelijkheden om uit 
dit lastige parket te geraken. de ene is dat een 
eeuwige God het universum heeft geschapen, 
want een eeuwige God heeft altijd bestaan en 
heeft daarom geen verklaring nodig voor het 
feit dat hij er is. Hij is er altijd geweest, punt uit. 
Het alternatief is dat ‘niets’ het universum heeft 
geschapen, want ‘niets’—in tegenstelling tot al 
het andere (behalve een eeuwige God)—heeft 
geen verklaring nodig. Het is tenslotte niets. en 
niets komt uit niets, toch?

2 Annie dillard, An Annie Dillard Reader (HarperCollins 
e-books), blz. 525.

3 steven weinberg, The First Three Minutes: A Modern View of 
the Origin of the Universe (Kindle Location 1617). Kindle edition.

4 bill bryson, A Short History of Nearly Everything (New York: 
broadway books, 2003), blz. 13.

5 Geciteerd in dennis Richard danielson, red., The Book of the 
Cosmos (Cambridge, mA: Perseus Publishing, 2000), blz. 483.

6 stephen Hawking; Leonard mlodinow, (7.9.2010). The 
Grand Design (Kindle Locations 1817-1818). Random House, Inc.. 
Kindle edition.

7 bertrand Russell, ‘A Free Man’s Worship’. http://www.users.
drew.edu/~jlenz/br-fmw.html.

© michelangelo. creation

Kortom, we kunnen kiezen uit twee 
mogelijkheden: ‘in het begin schiep God de hemel en 
de aarde’ (de eerste regel van de bijbel), of ‘in het begin 
schiep niets de hemel en de aarde.’

wat lijkt jou het meest logische?

terwijl we ons door de stress en het geploeter van 
het leven heen worstelen en ons af en toe afvragen 
waarom ‘we hier gewoon maar zijn neergezet’, nodig 
ik je uit om verder na te denken over allerlei dingen 
die met onze oorsprong te maken hebben. de ene 
benadering erkent het niets als de vader van ons 
bestaan, het andere presenteert een liefdevolle en 
machtige vader als die bron. Naast het feit dat het 
laatste het meest logische is (kijk maar naar het 
alternatief ), is het Godverhaal het enige dat zicht biedt 
op een uitweg uit een mistroostige wereld en een nog 
droeviger toekomst.

toen de bekende britse schrijver bertrand 
Russell zijn atheïstische uitgangspunten tot hun 
logische slotsom beredeneerde, zei hij over onze 
bestemming dat ‘geen vuur, geen heldendom, geen 
diepe gedachte of gevoel het leven van een mens 
kan bewaren tot voorbij het graf; dat al het briljante 
vernuft van de menselijk geest voorbestemd is te 
sterven in de uitgestrekte dood van het zonnestelsel; 
en dat het gehele bouwsel van menselijke prestaties 
onvermijdelijk moet worden begraven onder het afval 
van een universum dat ten onder gaat . . .’ 7

dat is één manier om ernaar te kijken. maar een 
andere manier is deze: ‘Zoals de nieuwe hemel en 
de nieuwe aarde die ik maak zullen voortbestaan—
spreekt de HeeR—zo zullen jullie naam en jullie 
nageslacht voortbestaan’ (jesaja 66:22).

maar toch, als God goed is, waarom is het dan zo 
dat ‘we hier gewoon maar zijn neergezet’ in een wereld 
die zo vol is van pijn, leed en kwaad? wie en wat is 
deze God? welke hoop biedt hij ons om te kunnen 
ontsnappen aan het kwaad en het verderf dat ons tot 
in ons graf achtervolgt?
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tadeusz borowski werd in 1922 in Polen 
geboren. Hij werd als 21-jarige door de Nazi’s als 
politieke gevangene naar Auschwitz afgevoerd, waar 
hij dwangarbeid moest verrichten. de afloop van 
zijn levensverhaal was pijnlijk en tegelijkertijd heel 
ironisch: hoewel hij de gaskamers ontliep, kon hij de 
demonen in zijn binnenste niet aan. In 1951 benam 
hij zichzelf het leven.

Hij vergaste zich.

borowski, een schrijver, vertelt over een 
schokkend voorval in het kamp. Hij en andere 
politieke gevangenen waren aan het voetballen op 
een veld vlakbij het perron waar wagonladingen 
joden werden aangevoerd om te worden vernietigd. 
op een dag merkte hij als doelman op dat er een 
transport was aangekomen, dat duizenden mensen 
afzette op het perron. Hij draaide zich om en speelde 
verder. Nauwelijks een paar minuten later keek hij 
weer en zag hij dat het perron leeg was.

met andere woorden—terwijl de keeper een 
paar ballen wist te stoppen en een paar andere 
pogingen om te scoren mislukten—waren 
duizenden mensen meegenomen en vermoord. 
en de spelers, van wie de meesten niets bijzonders 
hadden gemerkt, gingen intussen gewoon door met 
hun potje voetbal!

GOd en HeT kwAAd 
op ramkoers

‘Nadat we twee jaar hadden gevochten,’ schreef hij, ‘was 
doden een dagelijks werk geworden. Ik had met niemand 
medelijden. Mijn kinderjaren waren voorbij zonder dat ik 
het besefte, en het leek alsof mijn hart was bevroren.’ 
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je kun niet zeggen dat deze mannen 
daarom slecht waren; ze waren net zoals 
wij allemaal: gehard door het venijn en de 
alomtegenwoordigheid van het kwaad. wie van 
ons geniet niet rustig van zijn ontbijt, terwijl 
we ondertussen over de ene na de andere 
tragedie lezen, erover horen of ernaar kijken, 
zonder ook maar een hap te missen? Wow, 
schat, het Journaal meldt dat vijfduizend kinderen 
zijn gestorven aan een cholera-uitbarsting in 
Oeganda. Wil je me de suiker even aangeven?

‘wat deed jij,’ schreef Annie dillard, ‘op 30 
april 1991, toen een reeks vloedgolven 138.000 
mensen in bangladesh de dood insleurde? 
waar was je toen je dit verbijsterende, 
hartverscheurende bericht voor het eerst 
hoorde? wie heeft het jou verteld? wat voelde 
je zoal? Aan wie heb je het verteld? Huilde je? 
Heeft je verdriet dagen of weken geduurd?’8 

de meeste mensen die ervan hoorden 
zaten meer in over het feit dat hun team de 
halve finale voetbal zou verliezen, dan over de 
138.000 verdronken bengalezen.

Ishmael beah was een kindsoldaat tijdens 
de burgeroorlog in zijn geboorteland sierra 
Leone. op 13-jarige leeftijd werd hij door 
het leger gedwongen om tegen de rebellen 
te vechten. de daarop volgende jaren werd 
dit kind, dat eigenlijk het liefst wilde spelen, 
gedrogeerd en getraind om te doden. Hij deed 
dit vakkundig en behendig.

‘Nadat we twee jaar hadden gevochten,´ 
schreef hij, ´was doden een dagelijkse activiteit 
geworden. Ik had met niemand medelijden. 
mijn kinderjaren waren voorbij, zonder dat 
ik het besefte, en het leek alsof mijn hart was 
bevroren.´9 

maar op zijn zestiende werd Ishmael bevrijd 
door uNICef en met andere kindsoldaten naar 
een ontwenningskliniek gebracht. Het was de 
bedoeling hen van de drugs af te krijgen en 
te laten re-integreren in de maatschappij. dit 
klonk allemaal mooi, behalve dat er één groot 
probleem was: de goedbedoelende uNICef-
stafleden hadden de kindsoldaten van het 
regeringsleger in dezelfde ontwenningskliniek 
geplaatst als de kindsoldaten van de rebellen!

‘Het was niet bij hen opgekomen,’ schreef 
Ishmael, ‘dat een verandering van omgeving 
ons niet onmiddellijk in gewone jongens zou 
veranderen; wij waren gevaarlijk, gehersenspoeld 
om te doden.’10

Inderdaad, daar op het terrein van de kliniek 
vielen enkele van deze kindsoldaten van de 
rebellen de kindsoldaten van het leger met 
bajonetten aan. Ishmael haalde een gesmokkelde 
granaat te voorschijn en gooide die naar hen. Een 
granaat. mannen van de militaire politie snelden 
toe om het gevecht te beëindigen, maar de 
kinderen sloegen hen neer, grepen hun wapens 
en begonnen op elkaar te schieten.

wat hadden ze anders moeten doen? Geweld 
was het enige dat deze kinderen kenden. Het 
was hun enige manier van overleven. Zo stak de 
wereld, hun wereld, in elkaar.

Natuurlijk zijn wij niet als de kindsoldaten van 
sierra Leone. maar zoveel anders zijn we nu ook 
weer niet. we hebben onszelf gewend aan dingen 
waaraan we niet gewend hadden moeten raken. 
we zijn dingen als vanzelfsprekend gaan zien, die 
we niet hadden moeten accepteren. dat komt 
omdat we zo gewend raken aan onze omgeving, 
dat zelfs de gruwelijkste dingen ons niets meer 
doen. we worden er steeds ongevoeliger voor. 
Nadat stalin de vrouw van een medecommunist 
had laten executeren, zij hij tegen de radeloze 
echtgenoot: ´maak je geen zorgen, boris, we 
zorgen wel dat je een andere vrouw krijgt.´

In zijn memoires over zijn diensttijd in 
vietnam schrijft Philip Caputo over zijn idealisme 
om gehoor te geven aan john f. Kennedy´s 
beroemde zin: ‘vraag niet wat je land voor jou kan 

We accepteren als vanzelfsprekend 
dingen, die we niet zouden moeten 
accepteren. Dat komt omdat we zo 
geacclimatiseerd raken aan onze 
omgeving, dat zelfs de gruwelijkste 
dingen ons niets meer doen. We 
worden er steeds ongevoeliger voor.
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doen—vraag wat jij kunt doen voor je land.’ Hij dacht dat hij iets voor zijn land kon doen door in vietnam in het 
leger te gaan dienen.

Hij schrijft: ‘met de vaderlandslievende ijver van de Kennedy-jaren vroegen we: ‘wat kunnen we voor ons 
land doen?’ en het land antwoordde: ‘doodt de vietcong.’11 

de mannen konden niet tegen het geweld, de krankzinnigheid en de verbijsterende afslachting, tot de 
officieren met een nieuwe strategie kwamen om de soldaten tot vechten aan te zetten. ‘vanaf dat moment,’ 

schrijft Caputo, ‘zou iedere marinier van de compagnie die 
iemand ombracht waarvan vaststond dat hij bij de vietcong 
hoorde, een extra rantsoen bier ontvangen, plus voldoende tijd 
om het te kunnen opdrinken. omdat onze mannen zo uitgeput 
waren, wisten we dat de belofte van vrije tijd een even grote 
aansporing zou zijn als het extra rantsoen bier. dus stemden we 
in met het beleid van de kapitein, zonder dat we nadachten over 
de morele implicaties. vanaf het verheven idealisme van een jaar 
eerder was dat het niveau waar we naartoe waren gezakt. we 
waren bereid mensen te doden voor een paar blikjes bier en de 
benodigde tijd om ze op te drinken.’12 

maar het kwaad bestaat echt, hoe ongevoelig we er ook 
voor kunnen worden. Het doortrekt het gehele menselijke 
bestaan—en dat deed het van oudsher af aan. In de allereerste 
hoofdstukken van het eerste bijbelboek lezen we over de 
toestand van de mens: ‘de HeeR zag dat alle mensen op aarde 
slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht.’ 
sommigen zouden zeggen dat er, gelet op de vorige eeuw, niet 
veel veranderd is.

Het probleem van het kwaad is altijd een van de grimmigste 
uitdagingen van de mens geweest en dat is het nog steeds. 
sommigen hebben beweerd dat het kwaad alleen maar een 
illusie is, of dat het kwaad gewoon een gebrek is aan iets goeds. 
Anderen zeggen dat het kwaad cultureel bepaald en relatief 
is. wat de ene samenleving slecht noemt, vindt een andere 
maatschappij normaal of zelfs goed. we mogen dus niets 
afkeuren, want wat geeft ons het recht om vanuit onze culturele 
achtergrond een oordeel te vellen over wat mensen in een 
andere cultuur doen?

de bijbel is echter duidelijk: het kwaad is echt; het kwaad 
druist in tegen Gods wil en het zal bestraft en uiteindelijk 

vernietigd worden. je zou kunnen zeggen dat de essentie van het bijbelverhaal bestaat uit een beschrijving 
van hoe God de mensheid een uitweg biedt om voor eens en altijd te ontsnappen aan het kwaad en al zijn 
pijnlijke gevolgen.

Hoe mooi dat ook mag klinken, het leidt wel tot de moeilijkste en meest indringende vragen over het 
kwaad: Als God bestaat, en als God zo goed, zo vriendelijk en zo liefdevol is, hoe heeft het kwaad dan kunnen 
ontstaan? Hoe kun je het kwaad en alle leed dat daarbij hoort rijmen met de God die volgens de bijbel ons zó 
liefheeft, dat hij voor ons het dierbaarste wat hij had aan een kruis heeft laten sterven?

Goede vragen. In feite zo goed, dat ze goede antwoorden nodig hebben. Lees daarom verder.

8 Annie dillard, Harpers. ‘The Wreck of Time’ (januari 1998), blz.53.
9 Ishmael beah, A Long Way Gone (New York: farrar, straus, Giroux, 2007), blz. 126.
10 Idem, blz.135.
11 Philip Caputo, A Rumor of War (New York: Henry Holt, 1996), blz. 230.
12 Idem, blz. 311.
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Heb je ooit de documentaire A Man on a Wire gezien? Hij gaat over een paar tergend lange 
minuten in 1974, toen de Fransman Philippe Petit over een kabel tussen de toppen van 
de Twin Towers liep. De stad eronder verstarde, terwijl de mensen met stomme verbazing 

zagen hoe het hem lukte geen van beide kanten op te vallen.

Voel jij je wel eens als Philippe Petit? Alsof je over een strak koord loopt en probeert jezelf in 
evenwicht te houden? Je probeert niet de ene en ook de andere kant niet op te duikelen, want je 
weet niet welke keuze je in welke afgrond zal doen belanden. Voelt het wel eens alsof er om jou heen 
een grimmige veldslag gaande is tussen onzichtbare machten, die elk proberen je hun kant op te 
trekken?

Ja? Dan ben je niet de enige.

De dichter T.S. Eliot schreef: ‘De wereld draait en de wereld verandert / maar één ding verandert 
niet./ In al mijn jaren verandert één ding niet . . . / De aanhoudende strijd tussen goed en kwaad.’13 

Friedrich Nietzsche, een van de invloedrijkste filosofen uit de moderne geschiedenis, zei: ‘Laten 
we tot de slotsom komen. De twee tegengestelde waarden van ‘goed en slecht,’ ‘het goede en het 
kwade,’ zijn op aarde duizenden jaren lang met elkaar verwikkeld geweest in een vervaarlijke strijd.’14 

‘Om te beginnen’, schreef de zestiende-eeuwse theoloog Erasmus, ‘moeten we ons voortdurend 
bewust zijn van het feit dat het leven hier beneden het best omschreven kan worden als een soort 
ononderbroken oorlogsvoering.’15 

Maar we hoeven geen theoloog, dichter of filosoof te zijn om de werkelijkheid van dit conflict te 
doorgronden. Wie heeft geen strijd, veldslag of worsteling tussen tegenstrijdige krachten ervaren in 

We zien het, we 

voelen het, we 

ervaren het—niet 

alleen in ons eigen 

leven, maar ook op 

grotere schaal in 

wat er in de wereld 

gebeurt.
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zijn of haar eigen geest, geweten en hart? Mag 
ik dingen stelen van mijn werk, vooral omdat mijn 
baas zo’n nare man is? Mag ik tegen mijn vrienden 
liegen? Hoe reageer ik op het geflirt van mijn 
getrouwde collega?

Zonder twijfel ervaren veel mensen de 
worsteling tussen deze tegengestelde machten, 
tussen goed en kwaad, correct en fout. we zien 
het, we voelen het, we ondergaan het, niet 
alleen in ons eigen leven, maar ook op grotere 
schaal in wat er in de wereld gebeurt.

wie zijn deze machten? Zijn het alleen maar 
producten van onze verbeelding? Zo niet, waar 
komen ze dan vandaan; wat willen ze en hoe 
moeten we ermee omgaan?

om te beginnen staat één ding vast: ons 
heelal is ontzagwekkend groot. Het zou een 
enorme ruimteverspilling zijn—letterlijk—als 
onze aarde het enige bewoonde hemellichaam 
zou zijn. voor velen staat vast dat we niet alleen 
zijn. de astrobiologie is een tak van wetenschap 
die op allerlei manieren probeert elders in 
de kosmos bewust leven te ontdekken. maar 
terwijl astronomen hun gevoelige apparatuur 
op de sterren richten, in de hoop dat zij 
een intelligent gemompel of gepiep zullen 
opvangen, stelt de bijbel duidelijk wat de 
wetenschap alleen maar vermoedt: de aarde is 
niet de enige bewoonde plek in het universum.

´onze strijd is niet gericht tegen mensen 
maar tegen hemelse vorsten, de heersers en 
de machthebbers van de duisternis, tegen de 

kwade geesten in de hemelsferen´ (efeziërs 6:12).
‘we zijn voor heel de wereld, zowel voor 

engelen als mensen, een schouwspel geworden’  
(1 Korintiërs 4:9).

‘op een dag kwamen de hemelbewoners hun 
opwachting maken bij de HeeR, en ook satan 
bevond zich onder hen. de HeeR vroeg aan satan: 
‘waar kom je vandaan?’ Hij antwoordde: ‘Ik heb 
rondgezworven en rondgedoold op aarde’’( job 
1:6, 7).

deze bijbelcitaten verwijzen niet alleen naar 
het bestaan van bovennatuurlijke wezens uit 
andere delen van de schepping, maar geven ook 
aan dat deze hier op aarde bij ons verkeren—en 
ook dat sommige daarvan ons ronduit vijandig 
gezind zijn.

Het meest veelzeggende bijbelgedeelte dat 
ons zicht geeft op wat er werkelijk gebeurt achter 
de schermen van deze veldslag van letterlijk 
kosmische proporties, is: ‘toen brak er oorlog uit in 
de hemel. michaël en zijn engelen bonden de strijd 
aan met de draak. de draak en zijn engelen boden 
tegenstand maar werden verslagen; sindsdien is er 
voor hen in de hemel geen plaats meer. de grote 
draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang 
van weleer, die duivel of satan wordt genoemd 
en die de hele wereld misleidt. samen met zijn 
engelen werd hij op de aarde gegooid . . . daarom: 
juich, hemel, en allen die daar wonen! maar wee de 
aarde en de zee: de duivel is naar jullie afgedaald! 
Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te 
verliezen heeft’ (openbaring 12:6-9, 12). 

om kort te gaan: buiten het bereik van onze 
zintuigen, waarmee we slechts een dun schijfje 
van de werkelijkheid kunnen waarnemen, 
woedt er een grote strijd tussen goed en kwaad, 
tussen Christus en satan, op elke niveau van het 
menselijke bestaan. van de confrontaties tussen 
naties tot de geluidloze worstelingen in iedere 
mensenziel gaat het over zaken met eeuwige 
consequenties. we zitten middenin een kosmische 
veldslag van bovennatuurlijke en onzichtbare 
machten. Zij vinden hun oorsprong in andere 
delen van de schepping, maar hun strijd speelt 
zich vooral hier af.

veel mensen wuiven het bestaan van satan 
weg, en van engelen en al het bovennatuurlijke. 
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voor hen bestaat alleen de natuurlijke wereld, 
alleen wat de natuurwetten en wetenschappelijke 
principes eerbiedigt. maar dat geeft een zeer 
beperkte blik op de werkelijkheid. Hoewel de 
bijbel het bestaan van de wetten en principes 
van de natuur bevestigt, laat hij zien dat de 
werkelijkheid daardoor niet wordt beperkt.

bijvoorbeeld, hoeveel gesprekken via mobiele 
telefoons gaan er niet constant door de lucht 
om ons heen—net zo echt als de adem uit onze 
mond? Zouden we die werkelijkheid ontkennen, 
omdat we deze gesprekken niet kunnen 
oppikken, aangezien we uit onszelf niet over de 
benodigde ontvangers beschikken? vraag de 
mensen die ziek zijn geworden van de straling 
van de kernrampen bij tsjernobil en fukoshima 
maar eens of we niet geraakt kunnen worden 
door wat we niet kunnen zien!

Hoewel we daar niet zelf voor gekozen 
hebben, bevinden we ons in een wereld waarin 
goed en kwaad, juist en verkeerd, wet en 
wetteloosheid, fatsoenlijk en onfatsoenlijk, geloof 
en ongeloof, dingen naar de macht. Iedere dag 
voegen onze gedachten, daden en woorden 
ons bij een van de twee kampen van dit grote 
spirituele conflict. we zien dit conflict overal om 
ons heen en nemen het iedere dag in ons eigen 
leven en hart waar.

flip wilson, een populaire Amerikaanse 
komiek uit de jaren zeventig, uitte van tijd tot 
tijd de kreet, die uiteindelijk deel werd van de 
Amerikaanse spreektaal: ‘The devil made me do 
it!’ (de duivel heeft het me laten doen!) Zeker, hij 
kreeg daarmee de lachers op zijn hand. maar als 
we om ons heenkijken, naar de verloedering, het 
leed en het geweld, dat vooral wordt veroorzaakt 
door wat mensen doen, zou zijn kreet—hoewel 
humoristisch bedoeld—wel eens veel meer 
waarheid kunnen bevatten dan flip wilson ooit 
gedacht heeft. Als dat zo is, is dat ondanks de 
lachsalvo’s eigenlijk niet zo grappig.

Het fantastische nieuws is dat God ons een 
ultieme uitweg, een uiteindelijke overwinning 
heeft aangeboden. dit leven met al zijn moeiten 
en problemen is niet alles wat er is. Het leed, 
de verloedering en het kwaad dat wij overal 
zien hoeft in ons leven niet het laatste woord 

13 t. s. eliot, The Complete Poems and Plays (New York: 
Harcourt brace, 1980), blz. 98.

14 friedrich Nietzsche, On the Genealogy of Morals (New 
York: Random House, 1967), blz. 52.

15 desiderius erasmus, The Essential Erasmus (New York: 
Penguin books, 1993), blz. 28.

te hebben. ‘Hiermee zijn ons kostbare, rijke 
beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het 
verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de 
begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de 
goddelijke natuur’ (2 Petrus 1:4).

waarom het gaat is: Aan wiens kant staan 
we in dit conflict? blijf lezen: we willen de opties 
helder op een rijtje zetten.

Paperback, kleur, 488 blz.
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of het nu gaat over Anders breivik, die in Noorwegen 
zevenenzeventig mensen ombracht, over de bende 
van Nijvel, die achtentwintig personen doodde, 

over tristan van der vlis, met de dood van zeven mensen in een 
winkelcentrum in Alphen aan de Rijn op zijn kerfstok, of over de 
geschatte vijftig miljoen dodelijke slachtoffers van het regime 
van mao—één ding staat als een paal boven water: Het kwaad 
is niet alleen maar een menselijk verzinsel, een door mensen 
ontwikkeld idee (zoals het impressionisme of de barokmuziek). 
Het kwaad is echt, en de ultieme macht erachter ook—satan.

mensen lachen de gedachte aan satan of de duivel weg. 
maar als ze zelf met het kwaad geconfronteerd worden, hetzij 
door misdaad, oorlog of getreiter, vinden zij het helemaal niet 
meer grappig. want er is helemaal niets grappigs aan het kwaad 
of de macht die erachter steekt. satan is even echt en even 
verschrikkelijk als al het kwaad, al de pijn en al het leed dat hij al 
millennia lang op aarde teweegbrengt. even echt en dichtbij als 
de kreten van alle miljarden mensen die daarvan in de loop van 
vele eeuwen op de een of andere manier de dupe zijn geworden. 
en daar horen we allemaal bij, ook al verwijzen we satan naar 
het rijk der fabelen, zoals Batman en Darth Vader uit Star Wars. 
dat is een grote fout die mensen ontvankelijk maakt voor allerlei 
misleidingen.

ellen white, een bekende schrijfster uit de negentiende 
eeuw, heeft het zo verwoord: ‘de aartsbedrieger is voor niets zo 
bang als voor het feit dat wij zijn listen zouden onderkennen. 

‘Wee de aarde 

en de zee: de 

duivel is naar jullie 

afgedaald! 

Hij is woedend, 

want hij weet dat 

hij geen tijd te 

verliezen heeft’ 

(Openbaring 12:12).

De macht achter 
het kwaaD
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om zijn karakter en zijn bedoelingen beter te 
verbergen heeft hij ervoor gezorgd zich zó te 
laten voorstellen dat hij niet anders dan spot 
of minachting bij de mensen kan opwekken. 
Hij vindt het prima als hij wordt voorgesteld 
als een bespottelijk en verachtelijk wezen, dat 
mismaakt, half dier en half mens, is. Hij hoort 
zijn naam graag op humoristische of ironische 
wijze gebruikt worden door mensen die zichzelf 
verstandig of goed geïnformeerd achten.’16 

Zoals we al in het vorige hoofdstuk zagen, 
is de bijbel niet alleen duidelijk over de 
werkelijkheid van het kwaad, maar ook over 
de oorsprong ervan—een bovennatuurlijke 
oorsprong in een ander deel van de kosmos. 
maar dat kwaad voert hier, in onze wereld, een 
ware kruistocht. ‘wee de aarde en de zee: de 
duivel is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, 
want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft’ 
(openbaring 12:12).

de bijbel bevestigt wat eigenlijk als 
vanzelfsprekend zou moeten worden 
aangenomen: gezien de afmetingen van het 
universum, ligt het niet voor de hand dat wij de 
enige bewoners in het heelal zijn. we kunnen 
veilig aannemen dat het heelal vol is van leven 
en intelligente inwoners. en de bijbel laat ook 
zien dat, helaas, sommige van deze inwoners 
machtig en kwaadaardig zijn en ons willen 
vernietigen. vandaar dit grote conflict, deze 
grote strijd tussen goed en kwaad, Christus en 
satan, waarbij satan een letterlijk (en machtig) 
wezen is; een bovennatuurlijke ‘persoon’ die op 
onze ondergang uit is. veel mensen ervaren de 
echtheid van de strijd tussen goed en kwaad. 
maar wat zij vooral zouden moeten zien is de 
werkelijkheid van de machten erachter, inclusief 
de werkelijkheid van de duivel als een letterlijk 
personage.

‘wees waakzaam, wees op uw hoede, 
want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een 
brullende leeuw, op zoek naar een prooi’ (1 
Petrus 5:8). en prooien verschalken is precies 
wat hij altijd gedaan heeft, nog steeds doet en 
altijd zal blijven doen—tot aan het eind van de 
tijd.

een van de belangrijkste bijbelboeken, 
dat niet alleen de werkelijkheid van de duivel 

openbaart, maar ook zijn kwaadwillige plannen 
voor de mensheid toelicht, is het boek job. 
dat vertelt over een zekere job, wiens leven 
op rolletjes liep—weelde, gezondheid, een 
groot en liefdevol gezin en roem—tot de ene 
na de andere ramp zich aankondigde, allemaal 
bedoeld om hem ertoe te brengen zijn relatie 
met God op te geven. Hoewel de arme job, die 
achtereenvolgens zijn kinderen, zijn bezit en 
zijn gezondheid verloor, geen idee had waarom 
dit allemaal gebeurde, schuift de bijbel het 
gordijn opzij om de strijd tussen God en satan 
te laten zien. deze strijd is in een ander deel van 
het universum begonnen, maar wordt nu hier 
voortgezet. de bijbel geeft op verschillende 
plaatsen krachtig aan hoe echt satan is en wat 
hij hier op aarde doet.

Zo ook in het boek job.

‘Hierop vertrok satan en overdekte job van 
voetzool tot kruin met kwaadaardige zweren. 
job pakte een potscherf om zich te krabben, 
terwijl hij in het stof en het vuil zat. Zijn vrouw 
zei tegen hem: “waarom blijf je zo onberispelijk? 
vervloek God toch en sterf.” maar job zei tegen 
haar: “je woorden zijn de woorden van een 
dwaas. Al het goede aanvaarden we van God, 
zouden we dan het kwade niet aanvaarden?” 
ondanks alles zondigde job niet en sprak hij 
geen onvertogen woord’ (job 2:7-10).

Hoewel het natuurlijk over nog veel meer 
dingen gaat, laat dit stukje tekst zien dat 

Satan probeert voortdurend 
het karakter van God in een 
vals daglicht te stellen. Dat 
geldt ook voor de aard van het 
kwaad en voor de essentie van 
de grote strijd. Hij zorgt ervoor 
dat mensen verkeerde ideeën 
over God koesteren, zodat zij 
eerder met angst en haat naar 
hem kijken dan met liefde. 

|  15 H O U V A S T  D O E L B E W U S T  L E V E N



satan er alles aan deed om job te kwellen. Hij 
gebruikte zelfs jobs vrouw om hem ertoe aan te 
zetten God de rug toe te keren. en hoewel job 
dacht dat God verantwoordelijk was voor zijn 
tegenspoed—zoals wij dat ook vaak denken—
was job vastbesloten om hoe dan ook trouw te 
blijven aan God!

de bijbel vertelt dat in de eerste dagen 
van de geschiedenis van de aarde satan de 
mensheid heeft verleid tot het kwaad: ‘de 
zonde’. uit alles wat er verder over hem gezegd 
wordt—zoals bijvoorbeeld: ‘de draak was 
woedend op de vrouw en ging weg om strijd 
te leveren met de rest van haar nageslacht, met 
allen die zich aan Gods geboden houden en bij 
het getuigenis van jezus blijven’ (openbaring 
12:17)—blijkt dat het satans bedoeling is 
Gods karakter in een kwaad daglicht te stellen, 
zoveel mogelijk ellende aan te richten en 
zoveel mogelijk mensen weg te houden van de 
bevrijding die jezus Christus aanbiedt.

maar je mag vertrouwen op de verzekering, 
de hoop en de belofte van een uitweg, die 

16 ellen G. white, De Grote Strijd (den Haag-brussel: 
veritas, 1975), blz. 475.

Het is de opzet en bedoeling van  
de duivel om het karakter van God  
te besmeuren, zoveel mogelijk ellende 
te veroorzaken en zoveel mogelijk 
mensen weg te houden van de 
leven-gevende goedheid van 
Jezus Christus. 

jezus aanbiedt op basis van wat hij gedaan heeft, 
toen hij bijna tweeduizend jaar geleden stierf aan 
een kruis. we herhalen ons basisthema: ‘Hiermee 
zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat 
u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld 
beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u 
deel zou krijgen aan de goddelijke natuur’  
(2 Petrus 1:4).

er zijn twee dingen die je nooit mag 
vergeten: ten eerste: Christus is voor jou 
gestorven. ten tweede komt er een dag dat 
ook jij zult sterven. maar jouw dood hoeft 
niet onomkeerbaar te zijn. dat is precies 
waar het in de bijbel over gaat: er is een 
uitweg, nu al, uit de algehele misère die de 
duivel over de mensheid heeft uitgestort. 
‘de Zoon van God is dan ook verschenen 
om de daden van de duivel teniet te doen’  
(1 johannes 3:8).

Als je naar een voetbalwedstrijd kijkt, terwijl 
je de uitslag van tevoren al weet, zou het toch 
dwaas zijn als je niet voor de winnaars koos? 
Het grote conflict tussen goed en kwaad is 
veel belangrijker dan een spelletje voetbal. 
Als we er alleen voor stonden, zouden we 
zeker verliezen. maar in de persoon van jezus 
heeft God deze oorlog gewonnen. en wij 
mogen in zijn overwinning delen. we weten 
welke partij gewonnen heeft. daarom gaat de 
allerbelangrijkste keuze van ons leven over de 
vraag of we aan de winnende kant staan. 

   ON
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vriendelijker,
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er wordt wel gezegd dat mensen iets moeten aanbidden. Neem een 
kijkje in elk willekeurig museum van oudheidkunde en het zal je moeilijk 
vallen geen afgoden te vinden, beelden van ‘goden’ aan wie onze 

voorvaderen van alles hebben geofferd—van kippen tot hun eigen kinderen.

maar het aanbidden van zogenaamde ‘goden’ was niet alleen een kenmerk 
van onze voorvaders in de tijd voordat de wetenschap op de proppen kwam. de 
kranten en Internet puilen uit van de foto’s en capriolen van beroemdheden, voor 
wie miljoenen zich in aanbidding neerbuigen, hoe onbeschaamd deze menselijke 
idolen zich ook mogen gedragen.

waarom hebben zelfs veel van de meest rationele en de intelligentste wezens 
op onze planeet deze behoefte om te aanbidden? waarom willen we systemen, 
machten, tradities, dingen en zelfs andere mensen aanbidden—alles behalve God, 
de enige in de hele schepping die onze aanbidding waard is?

Het antwoord is dat we allemaal tot over onze oren betrokken zijn bij een groot 
conflict. de hamvraag in dit conflict gaat over aanbidding en trouw. wie aanbidden 
we en waarom? van deze vraag hangt onze eeuwige bestemming af. Inderdaad, zo 
belangrijk is het.

we zijn geschapen als vrije wezens. vrij om te kiezen wie of wat we willen 
aanbidden. welke opties hebben we en hoe kunnen we weten of we de juiste 
beslissing nemen?

Over menselijke 
veRLANGeNs

Waarom willen 
we eerder 
systemen, 
machten, 
tradities, 

materiële 
zaken en zelfs 

andere mensen 
aanbidden, dan 

God? 
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Het is een van de bekendste vrije dagen 
in Amerika, hoewel je hem niet vermeld 
zult zien op de kalender, zoals Pasen 

of Kerstmis. Hij wordt Zwarte vrijdag genoemd, 
de vrijdag na het Amerikaanse Thanksgiving feest, 
dat op de vierde donderdag van november valt. 
de dag heet Zwarte vrijdag, omdat het de drukste 
winkel dag van het jaar is en veel winkeliers op 
deze dag ‘uit het rood komen’ en winst maken. 
omdat Zwarte vrijdag wordt gezien als de start 
voor het inkopen van decembergeschenken, 
openen veel winkeliers vroeger dan normaal, 
sommigen zelfs om twaalf uur ’s nachts, om zoveel 
mogelijk klanten te trekken.

en de klanten komen inderdaad met kudden 
tegelijk om in een sfeer van gekte te kunnen kopen, 
kopen, kopen, en ook nog tegen de laagste prijzen. 
voor veel mensen is het haast een godsdienst 
geworden—een geloof dat zo hartstochtelijk 
wordt omarmd, dat de mensen er altijd naar zullen 
handelen, wat de gevolgen ook mogen zijn.

op een Zwarte vrijdag in valley stream, in de 
staat New York, was de menigte bij een vestiging 
van wal-mart de hele nacht zo aangegroeid, 
dat tegen half vier (de winkel zou om vijf uur 
opengaan) de politie al gebeld moest worden.  
om vijf voor vijf begonnen de tweeduizend  
wal-martklanten op de dubbele glazen 
schuifdeuren te timmeren. Het glas versplinterde 
en de begerige uitverkorenen van de vrije 
markteconomie, met hun opgepoetste creditcards 
in hun portefeuilles, stormden naar binnen. 
daarbij vertrapten ze een winkelbediende, die 
aan zijn verwondingen bezweek. Zelfs toen 
aangekondigd werd dat iedereen de winkel moest 

Op het moment 

dat mensen meer 

van geld en rijkdom 

houden dan 

van God, en hun 

eigen ziel eraan 

verpanden, wordt 

geld de meest 

corrumperende 

kracht die er bestaat.

Het AANbIddeN  
             van
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veel meer mensen nooit hebben kunnen wonen 
in iets beters dan een hutje, liet miljardair mukesh 
Ambani uit mumbai een huis met zevenentwintig 
verdiepingen bouwen. Het beslaat bijna 
vierduizend vierkante meter en staat bekend als de 
‘taj mal van de eenentwintigste eeuw’. de waarde 
ervan wordt geschat op een miljard dollar.

‘Hebzucht is niet verkeerd. Ik denk zelfs dat 
hebzucht gezond kan zijn. je kunt hebzuchtig 
zijn en je er toch goed bij voelen.’17 dit waren de 
onsterfelijke woorden van Ivan boesky, een bankier 
op wall street, waarmee hij de afstudeerklas 
van 1986 van Harvard toesprak. (maar boesky’s 
hebzucht leverden hem uiteindelijk wel een aantal 
jaren achter de tralies op.)

op de aloude vraag, Wanneer is genoeg genoeg? 
schijnt het vanzelfsprekende antwoord te zijn: 
Genoeg is nooit genoeg. Het kan nooit genoeg 
zijn, want hoe intens we ze ook aanbidden, ernaar 
smachten en hoezeer we ze ook behandelen 

verlaten, vanwege de dood van een medewerker, 
weigerden velen daaraan gehoor te geven. Ze 
vonden dat ze te lang hadden gewacht om nu al 
te vertrekken. eerst wilden ze kopen waarvoor ze 
gekomen waren, en wel tegen voordeelprijzen. 
de ‘gelovigen’ aanbaden hun god in de 
kathedraal van wal-mart. Alleen de politie kon 
hen eruit krijgen.

Hoewel dit een extreem voorval is, laat 
het wel iets zien van de menselijke natuur en 
van ons onverzadigbare verlangen om dingen 
te bezitten en te kopen. of je nu praat over 
Nederland, belgië, Australië of het verre oosten, 
de meeste mensen, ongeacht ras, nationaliteit, 
godsdienst of politieke voorkeur, neigen naar het 
materialisme.

met andere woorden, mensen zijn mensen, 
geld is geld, dingen zijn dingen. de meeste 
mensen zullen, als zij geld hebben, hun geld 
gebruiken om alles te kopen wat zij kunnen, 
of ze het nodig hebben of niet. Zoals die 
zeventienjarige jongen uit China, die voor zo’n 
1.500 euro zijn nier verkocht om een iPhone en 
een iPad te kunnen kopen!

waarachtig, terwijl miljoenen nauwelijks 
genoeg hebben om in leven te blijven, kun je 
in de saoedi-Arabië voor ‘slechts’ 27.000 dollar 
knabbelen aan een Golden Phoenix Cupcake 
(een cupcake!). terwijl miljarden mensen niet 
beschikken over schoon drinkwater, betaalde 
een wijnkenner onlangs 95.000 euro voor één 
enkele fles witte wijn. miljoenen mensen zaten 
nog steeds zonder werk, maar de algemeen 
directeur van viacom kreeg in 2010 84,5 miljoen 
dollar uitbetaald, niet meegerekend de 70,5 
miljoen aan opties en aandelen. en terwijl er 
tijdens de economische crisis steeds meer huizen 
gedwongen onder de hamer kwamen, en nog 
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als goden: materiële zaken kunnen nooit echt 
de honger van onze ziel bevredigen. Heel veel 
mensen begrijpen deze waarheid nog steeds niet. 
dus vergaren ze meer en meer, vaak ten koste 
van andere mensen. maar hoeveel meer we ook 
weten te vergaren, het bevredigt ons niet, want 
onze behoeften hebben dimensies die je met 
materialisme en hebzucht niet kunt bevredigen.

we zijn van oorsprong geschapen om alleen 
God te aanbidden—niets en niemand anders. maar 
toen we ons eenmaal van hem afkeerden, werden 
we afgodendienaars en vereerden we alles behalve 
God. wat Paulus eeuwen geleden over ons heeft 
geschreven, is nog steeds even waar: ‘Ze hebben 
de waarheid over God ingewisseld voor de leugen; 
ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats 
van de schepper, die moet worden geprezen tot in 
eeuwigheid. Amen’ (Romeinen 1:25).

dat is precies wat satan wil. Hij wil dat 
we alles en iedereen aanbidden (filmsterren, 
beroemdheden, seks, macht, ons eigen lichaam), 
alles behalve God. en in dit tijdperk van grote 
weelde geven veel mensen de voorkeur aan de 
god van het geld en van het materialisme, zelfs 
als deze niet kan redden en, uiteindelijk, ook geen 
voldoening brengt.

‘Als je je eerste miljard dollar hebt verdiend,’ zei 
mediamagnaat ted turner, ‘stelt dat eigenlijk niet 
zoveel voor . . . Ik dacht dat het met een heleboel 
fanfare gepaard zou gaan. maar er gebeurde 
helemaal niets. Heel erg rijk zijn is een ervaring 
die heel erg tegenvalt. Ik kan je vertellen dat het 
overschat wordt. Het is geen greintje beter dan 
middelmatige seks. middelmatige seks is in feite 
lekkerder dan miljardair zijn.’18 

Zoals de apostel Paulus al waarschuwde: 
´wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, 
raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze 
en schadelijke begeerten die een mens in het 
verderf storten en ten onder doen gaan. want 
de wortel van alle kwaad is geldzucht. door zich 
daaraan over te geven, zijn sommigen van het 
geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed 
berokkend’ (1 timoteüs 6:9,10).

Geld is op zich niet het probleem; dat wordt 
het pas als geld een nieuwe god wordt en de 
mens wegtrekt van de ware God, zoals Paulus in 
zijn brief waarschuwt. de bijbel protesteert luid 
tegen hebzucht en uitbuiting, vooral als het om 
uitbuiting van de armen gaat. Geld op zich en 

weelde op zich noemt de bijbel niet slecht en 
worden ook niet veroordeeld. Pas als mensen 
meer van geld en rijkdom houden dan van God, 
en hun ziel eraan verpanden, wordt geld de meest 
corrumperende kracht die bestaat.

van ons wordt verwacht dat we alleen God 
aanbidden, die de kosmos heeft geschapen en 
die onderhoudt (Hebreeën 1:3). maar in de grote 
strijd heeft satan er een groot genoegen in gehad 
miljoenen te misleiden met een vals gevoel van 
veiligheid op basis van rijkdom en geld, ondanks 
het feit dat die veiligheid uiteindelijk niets 
voorstelt.

een profeet uit het oude testament heeft het 
zo verwoord:

‘Hun zilver gooien ze op straat, hun goud ligt 
in het slijk,
als de toorn van de HeeR hen treft, kan goud 
noch zilver hen redden.
Hun maag blijft leeg, de honger blijft hen 
kwellen,
goud en zilver brachten hen ten val’  
(ezechiël 7:19).

Hebzucht (en de corruptie die dat met zich 
meebrengt) is iets waar we allemaal aan moeten 
ontsnappen. jezus biedt ons een uitweg aan. Hij 
biedt ons zichzelf aan en zegt:

‘waarom geld betalen voor iets dat geen 
brood is,
je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?
Luister aandachtig naar mij,
en je zult ruimschoots te eten hebben
en genieten van een overvloedig maal.
Leen mij je oor en kom bij mij,
luister, en je zult leven.
Ik sluit met jullie een eeuwigdurend  
verbond . . .’ (jesaja 55:2, 3).

Hij zegt: Kom en aanbid alleen mij. Ik kan in 
al je noden voorzien en je beschermen voor de 
verloedering die altijd op afgoderij volgt, vooral 
wanneer het materialisme aanbeden wordt. Hij 
zegt: Ik kan je iets aanbieden dat eeuwig meegaat, 
iets dat je ziel zal blijven bevredigen, lang nadat je 
iPad stuk is gegaan, je huis onderwater staat en je 
lichaam aftakelt. wij zijn ooit geschapen voor de 
eeuwigheid. en de eeuwigheid, die nu begint, is 
wat jezus ons geeft. maar alleen als wij de keuze 
maken om er aanspraak op te maken. 

17 http://www.worldofquotes.com/author/
Ivan+f.+boesky/1/index.html

18 Geciteerd uit ‘Ted Turner’s Big Letdown,’ Harpers magazine 
(juni 1997), blz. 33.
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KOEIEN
Heilige

In zijn bekende boek De gebroeders Karamazov schrijft f. m. 
dostojewski over de terugkeer van jezus. Alleen laat hij jezus 
niet, zoals de bijbel zegt, ‘op de wolken van de hemel’ terugkeren, 

maar in menselijke gedaante tijdens de spaanse inquisitie, ‘waar nog 
maar net de dag tevoren door de kardinaal en groot-inquisiteur bijna 
een honderdtal ketters was verbrand—ad majorem Dei gloriam—in een 
‘autodafe (terechtstelling) vol pracht en praal, in aanwezigheid van de 
koning, de adel, de hofhouding, de kardinalen en de bekoorlijke hofdames 
en ten overstaan van het dichtbevolkte sevilla.’19 

Als ze jezus zien, raken de mensen in extase. ´Zwijgend loopt hij in hun 
midden met een glimlach van eindeloos medelijden.’20 Nadat hij een aantal 
mensen geneest, die vanaf hun geboorte blind zijn geweest, strooien 
kinderen bloemen aan de voeten van de Heer. dan zet een rouwstoet 
voor een meisje de kist voor jezus neer. ´Nogmaals spreken zijn lippen het 
‘talifa koemi’ uit, ‘dochter, sta op,’ en zij komt weer tot leven.’21 de massa 
vergaapt zich vol verwondering, net zoals de menigte dat deed toen jezus 
in bijbelse tijdens de doden opwekte.

De geschiedenis is—evenals de wereld van nu—gevuld 
met dramatische voorvallen, waarbij de aanbidding 

van en trouw aan een religieus systeem mensen ertoe 
gebracht heeft afschuwelijke dingen te doen. 
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maar, net zoals hij in de tijd van de bijbel 
niet geduld werd door het religieuze systeem, 
wordt hij dat ook niet door de kerk die de macht 
heeft tijdens de inquisitie. de groot-inquisiteur 
ziet wat er gebeurt. terwijl de menigte angstig 
voor hem ineenkrimpt, laat deze geestelijke 
jezus aanhouden en in de gevangenis gooien. 
Als jezus ’s nachts in zijn kerker zit komt de 
groot-inquisiteur bij hem en zegt: ‘waarom 
bent u ons komen hinderen? . . . [m]orgen zal 
ik u tot de brandstapel veroordelen en laten 
verbranden als de ergste ketter en datzelfde 
volk dat vandaag uw voeten gekust heeft zal 
morgen op mijn geringste handgebaar komen 
toesnellen om houtskool aan te dragen voor uw 
mutsaard (brandstapel).’22 

Hoewel het een roman is, openbaart 
dostojewski’s verhaal een belangrijke en 
trieste waarheid over mensen: Zij hebben 
de neiging alles en iedereen, behalve God 
zelf, te aanbidden. dat geldt ook voor het 
aanbidden van religieuze instituten, in plaats 
van de God die deze instituten zeggen te 
vertegenwoordigen! 

In dit geval viel dostojewski met name de 
Rooms-katholieke Kerk aan, maar dit principe 
gaat op voor elke godsdienstige organisatie die 
de zich de bevoegdheden toe-eigent die alleen 
aan God toebehoren. Als dat gebeurt, worden 
deze instituten, om het zo maar te zeggen, 
‘heilige koeien’.

wat is een ‘heilige koe?’ dat is wanneer iets 
(heel vaak een godsdienstige organisatie of 
instituut), een voorwerp van aanbidding en 
verering wordt, iets dat boven iedere kritiek 
verheven is—iets dat zo goed als de plaats 
van God zelf inneemt. dit instituut kan het 
denken van zijn aanbidders vrijwel volledig 
beheersen. en als dat gebeurt, kan het leiden 
tot acties die in Gods naam worden uitgevoerd, 
maar waar God zelf nooit mee zou instemmen. 
de geschiedenis—evenals de wereld van 
nu—staat bol van dramatische voorvallen, 
waarbij de aanbidding van, en trouw aan, 
een religieus systeem mensen ertoe heeft 
gebracht afschuwelijke dingen te doen. van 
de zelfmoordterroristen van 9/11 tot de leden 
van het mexicaanse drugskartel ‘el familia’, die 
altijd een bijbel bij zich dragen, zelfs als ze de 
hoofden van mensen afhakken—de wereld 
wordt geteisterd door mensen die door hun 
aanbidding van heilige koeien alleen maar 
ellende veroorzaken.

Als mensen zijn we geschapen om God te 
aanbidden. maar sinds satan de mensen van 
God wist los te weken, heeft hij er alles aan 
gedaan om mensen iedereen en alles te laten 
aanbidden behalve God. en als dat religieuze 
instituten betrof die zeiden dat zij God 
vertegenwoordigden, dan was dat des te beter. 
In feite heeft de apostel Paulus er al eeuwen 
geleden voor gewaarschuwd dat velen zouden 
vervallen tot het aanbidden van een bedrieglijk 
religieus systeem, dat erop uit zou zijn de plaats 
van God in te nemen.

Hij schreef: ‘Laat u door niemand misleiden, 
op geen enkele manier. de dag van de Heer 
breekt niet aan voordat velen zich van het 
geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens 

Mensen hebben 
de neiging alles en 
iedereen, behalve God 
zelf, te aanbidden. 
Dat geldt ook voor 
het aanbidden van 
religieuze instituten, in 
plaats van de God die 
deze instituten zeggen 
te vertegenwoordigen! 

22  | H O U V A S T  D O E L B E W U S T  L E V E N



19 dostojweski, f.m, De gebroeders Karamazov 
(wageningen: L.j. veen, 1978), blz. 251.

20 Ibid.
21 Ibid, blz. 252.
22 Ibid.
23 ellen G. white, De Grote Strijd (den Haag-brussel: 

veritas, 1975), blz. 523.
24 Rosenberg, Alex (26.9.2011), The Atheist’s Guide to 

Reality: Enjoying Life without Illusions (Norton. Kindle edition).

Hier vinden we, misschien meer dan waar 
dan ook, de reden voor al de slechte dingen die 
gedaan worden door mensen die zeggen dat 
zij godsdienstig zijn. de natuurkundige steven 
weinberg, een winnaar van de Nobelprijs, heeft 
eens gezegd: ‘met of zonder godsdienst kunnen 
goede mensen zich goed gedragen en slechte 
mensen slecht; maar om goede mensen slechte 
dingen te laten doen, heb je godsdienst nodig.’ 
daar zit wat in.24 

Niets van dit alles is echter nieuw. 
tweeduizend jaar geleden—toen hij door de 
duivel verzocht werd om hem te aanbidden—
antwoordde jezus: ‘er staat geschreven: “Aanbid 
de Heer, uw God, vereer alleen hem”’ (Lucas 4:8).

om een aantal redenen is dit van cruciaal 
belang. ten eerste, omdat God onze schepper 
is, is alleen hij onze aanbidding waard. ten 
tweede is het een wet van het leven dat we nooit 
zullen uitgroeien boven wat wie of wat we ook 
maar aanbidden. Als we verkeerde systemen 
en instituten aanbidden, zullen we nooit beter 
worden dan deze instellingen. In feite gaan we er 
juist op lijken. dat overkwam het volk Israël: ‘Ze 
liepen achter nietige goden aan en werden zo 
zelf nietswaardig’ (2 Koningen 17:15). Ze gingen 
dus lijken op wat ze aanbaden.

de enige manier om niet in deze val, deze 
misleiding, te lopen is alleen God te aanbidden. 
onze enige veiligheid ligt in gehoorzaamheid 
aan hem. dat wil zeggen dat we hem toestaan 
ons te vormen naar zijn beeld, zoals hij heeft 
beloofd. Instituten en organisaties hebben 
hun rol, maar we mogen ze nooit in de plaats 
van God laten komen. we moeten alleen 
hem aanbidden ‘die hemel en aarde, zee en 
waterbronnen geschapen heeft’ (openbaring 
14:7). Al het andere wat we aanbidden is een 
‘heilige koe’. en wie kan er genoegen mee 
nemen dat hij of zij nooit zal uitgroeien boven 
een koe, hoe ‘heilig’ die ook mag zijn?

verschenen is, hij die verloren zal gaan. Hij zal 
alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich 
erboven verheffen, om in Gods tempel plaats te 
nemen op de troon en zich voor te doen als God 
zelf’ (2 tessalonicenzen 2:3,4).

‘de dag van de Heer’ wijst in deze zinnen op 
het moment waarop jezus terugkeert. voordat 
dit gebeurt zullen velen hun geloof opgeven. er 
zal iemand, hoogst waarschijnlijk een religieus 
systeem (met personen worden in de bijbel 
vaak hele systemen aangeduid), opstaan dat zal 
proberen zich de aanbidding toe te eigenen die 
alleen God toekomt.

dat betekent dat satan mensen ertoe 
overhaalt een systeem te aanbidden, een religieus 
systeem, in plaats van God zelf te dienen. dat is 
de essentie van afvalligheid. onvermijdelijk leidt 
het ertoe dat mensen in Gods naam afschuwelijke 
dingen gaan doen. dingen die God—een God van 
liefde—nooit van hen zou vragen.

Het is zoals ellen white in het boek De 
Grote Strijd heeft geschreven: ‘satan probeert 
voortdurend een verkeerd beeld te geven van 
Gods karakter, van de zonde en van de ware 
belangen die in de grote strijd op het spel staan. 
Zijn drogredenen doen afbreuk aan de eisen van 
Gods wet en geven de mens een vrijbrief om te 
zondigen. terzelfdertijd zorgt hij ervoor dat ze 
een verkeerd idee van God krijgen en meer met 
vrees en haat dan met liefde naar hem opzien. 
de wreedheid die eigen is aan zijn karakter wordt 
aan de schepper toegeschreven. deze wreedheid 
krijgt gestalte in verschillende godsdienstige 
systemen en komt tot uiting in verschillende 
vormen van aanbidding.’23 

systemen en instituten, zelfs religieuze 
instellingen, kunnen makkelijk de weg kwijtraken. 
met hoeveel nadruk zij allemaal ook pretenderen 
dat zij door God zijn ingesteld—mensen, feilbare 
mensen, nemen nog steeds de besluiten. erger 
nog, ze nemen die besluiten vaak in de naam van 
God. en als iemand iets doet in Gods naam, vooral 
wanneer God dat niet gevraagd heeft—krijg je een 
recept voor dwalingen en kwaad.
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De man met een 

bij een treinramp in Noord Korea waren meer dan 
honderd mensen omgekomen. de trein, die brandstof 
vervoerde, was ontploft en had een nabijgelegen 

gebouw in brand gezet. volgens officiële Noord-Koreaanse 
bronnen verloren enkele burgers het leven, doordat ze 
probeerden portretten van hun toenmalige leider Kim jong-il en 
zijn overleden vader Kim Il-sung uit de vlammenzee te redden.

‘toen ze op weg naar huis voor de lunch het geluid van 
de zware ontploffing hoorden, renden Choe Yong-il en jon 
ting-sik, arbeiders bij de nationale inkooporganisatie, terug 
naar hun werk. Ze werden bedolven onder het gebouw dat 
instortte en stierven een heldendood, toen zij met de portretten 
van president Kim Il- sung en leider Kim jong-il naar buiten 
probeerden te komen . . . veel mensen uit de regio brachten eerst 
portretten in veiligheid, voordat zij naar hun gezinsleden gingen 
zoeken of hun huisraad gingen redden.’25 

Het is natuurlijk iets heel anders dat je van je land te houdt en 
de leiders van je land te ondersteunt, dan dat je afgoden van hen 
maakt. toch gebeurt dat veel makkelijker dan de meeste mensen 
beseffen. dat komt doordat wij als mensen iets willen aanbidden, 
wat dan ook—zelfs de macht van de grote politieke stelsels die 
over ons heersen. wat deze vorm van afgodendienst echter zo 
angstaanjagend maakt, is dat het vaak heel subtiel gaat en niet 
zoals de overdreven waanzin in Noord-Korea. mensen kunnen 
allerlei systemen aanbidden zonder dat ze het zelf beseffen.

witte jas
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deze aanbidding van macht, van het 
systeem zelf, blijkt het duidelijkst uit de manier 
waarop deze systemen mensen zover kunnen 
krijgen, dat zij dingen doen die zij anders nooit 
zouden doen. er is werkelijk geen beginnen 
aan, als je alle afschuwelijke zaken zou willen 
opsommen die mensen hebben uitgehaald uit 
naam van hun land! de bloedige bladzijden 
van de wereldgeschiedenis laten zien waartoe 
aanbidding van de staat kan leiden.

In de jaren zestig van de vorige eeuw heeft 
stanley milgram, een professor aan de Yale 
universiteit, een van de beroemdste en meest 
verontrustende experimenten uitgevoerd om 
te laten zien wat er gebeurt als menselijk gezag 
voor God speelt. via een advertentie in de krant 
kwam de professor aan veertig mannelijke 
deelnemers van tussen de twintig en vijftig jaar. 
Hij liet hen plaatsnemen achter een apparaat met 
een serie knoppen, die in stappen van 15 volt 
opliepen tot 450 volt. In een andere kamer werd 
iemand anders verbonden met dit apparaat, dat 
overeenkomstige elektrische schokken gaf. de 
deelnemer moest de persoon in de andere kamer 
een vraag stellen. bij foute antwoorden moest hij 
telkens hogere stroomstoten toedienen.

In werkelijkheid werden er helemaal geen 
stroomstoten gegeven. de persoon in de andere 
kamer hoorde bij milgrams team. maar de 
deelnemers wisten dit niet en meenden dat de 
protesten, het gegil en het gesmeek om genade 
echt waren. ondanks de kreten en smeekbeden 
ging uiteindelijk een verbazingwekkende 
vijfenzestig procent van de deelnemers in 
milgrams onderzoek door tot ze de sterkste 
schokken uitdeelden. en hoewel veel van de 
deelnemers buitengewoon agressief werden 
tegen de persoon die hen de opdrachten gaf—ze 
voerden die opdrachten toch uit!

dat is de macht van gezag. Als gewone 
mensen zich al zo onderwerpen aan een man 
met een witte jas, hoeveel te meer aan de grote 
stelsels die over hen heersen?

de bijbel vertelt een verhaal waarin mensen 
zich overgaven aan een politiek bestel en het 
zelfs aanbaden. dit zal op de een of andere 
manier op wereldwijde schaal worden herhaald, 
wanneer de strijd tussen Christus en satan aan 
het eind van de tijd zijn hoogtepunt bereikt. 

Het bijbelboek daniël beschrijft in het derde 
hoofdstuk hoe babylon een enorm politiek 
en godsdienstig imperium was dat bijna de 
gehele toenmalige wereld besloeg. de heerser, 
koning Nebukadnessar, liet een gouden beeld 
van zichzelf opstellen als symbool van het 
rijk (zie daniël 2:38). Iedereen moest voor dat 
beeld buigen en het aanbidden. ‘Zodra u de 
muziek hoort van hoorn, panfluit, lier, luit, citer, 
dubbelfluit en andere instrumenten, valt u op 
uw knieën neer en buigt u in aanbidding voor 
het gouden beeld dat koning Nebukadnessar 

Het is natuurlijk iets heel 

anders dat je van je land te 

houdt en de leiders van je 

land te ondersteunt, dan dat 

je afgoden van hen maakt. 

CeLebRItY woRsHIPsYNdRoom

Professor john maltby van de 
universiteit van Leicester (Gb) heeft 
onderzoek verricht naar het celebrity 
worshipsyndroom. Hij ontdekte dat een op 
de tien mensen zoveel belangstelling voor 
een bekend figuur heeft, dat er haast sprake 
is van depressie of angst.

‘ongeveer acht procent van de mensen 
geloven dat zij in een beroemd persoon een 
hartsvriend gevonden hebben en gedragen 
zich daar heel vertrouwelijk bij,’ zegt hij.

‘eén procent vertoont een ziekelijk 
toestand, die tendeert naar waanideeën. 
beide groepen hebben de neiging zich 
terug te trekken, neurotisch te zijn en aan 
stemmingswisselingen te lijden.’

Als je denkt dat je niet tot deze 
categorieën hoort, besef dan dat één op 
de vijf van ons bekende mensen volgt 
vanwege ‘sociaal amusement’.

Hoewel zij gezonde relaties heeft, 
kan deze groep afglijden langs een 
schaal die eindigt bij ‘erotomania’ – de 
waanovertuiging dat een celebrity in stilte 
verliefd op hen is.
www.metro.co.uk/lifestyle/10483-in-love-with-celebrity
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heeft opgericht’ (daniël 3:5). erger nog, ieder die 
het beeld, het symbool van de staat, niet wilde 
aanbidden hing de doodstraf boven het hoofd. 
door deze daad van aanbidding moest iedereen 
laten zien dat zijn hoogste loyaliteit, zijn ‘god’, de 
staat betrof.

In dit verhaal vertikten drie Hebreeuwse 
gevangenen van het rijk dit te doen (je kunt het 
hele hoofdstuk lezen om te zien hoe zij aan hun 
straf ontkwamen).

voor ons is het belangrijk te weten dat 
het bijbelboek openbaring, dat over de 
ontwikkelingen rond het einde van de wereld 
gaat, ons vertelt dat er weer iets soortgelijks gaat 
gebeuren: er komt een onwankelbaar politiek en 
godsdienstig systeem, dat in openbaring wordt 
gesymboliseerd door beestmachten die onze 
aanbidding opeisen—die het soort trouw eisen 
dat alleen God toebehoort.

openbaring beschrijft het als volgt: ‘ook 
kreeg het macht over alle landen en volken, over 
mensen van elke stam en taal. Alle mensen die op 
aarde leven zullen het beest aanbidden, iedereen 
van wie de naam niet vanaf het begin van de 
wereld in het boek van het leven staat, het boek 
van het lam dat geslacht is’ (openbaring 13:7,8).

we worden terdege gewaarschuwd: ‘toen 
zag ik een tweede beest, dat opkwam uit de 
aarde. Het had twee horens, net als een lam, en 
het sprak als een draak. voor de ogen van het 
eerste beest oefende het heel diens macht uit. 
Het dwong de aarde en alle mensen die erop 
leefden het eerste beest, dat van zijn dodelijke 
verwonding genezen was, te aanbidden . . . Het 
kreeg de macht om dat beeld leven in te blazen, 
zodat het beeld van het beest ook kon spreken 
en ervoor kon zorgen dat iedereen die het beeld 
niet aanbad, gedood zou worden’ (openbaring 
13:11,12,15). 25 Harper’s Magazine (augustus 2004), blz. 14.

Onze enige hoop, onze enige 

uitweg, is te doen wat Jezus 

deed, zonder te letten op de 

man met de witte jas en de druk 

die hij uitoefent. 

In de tijd van jezus waren de godsdienstige 
leiders zelf niet in staat jezus of zijn volgelingen 
te vervolgen. Ze hadden daarvoor de macht van 
de staat nodig. uit wat we net lazen ontdekken 
we dat er iets soortgelijks gaat gebeuren bij de 
laatste slag in de grote strijd tussen Christus en 
satan: er zal een coalitie komen van politieke 
en religieuze elementen. dat zal uitmonden in 
een onvergelijkbaar corrupt stelsel, dat bestuurd 
zal worden door degenen die het systeem 
aanbidden en het kwaad uitvoeren dat het van 
hen vraagt.

In contrast daarmee beschrijft de bijbel 
ook een groep van Gods trouwe volgelingen. 
direct nadat degenen die het beest aanbidden 
gewaarschuwd zijn, zegt de tekst: ‘Hier komt 
het aan op de standvastigheid van de heiligen, 
die zich houden aan Gods geboden en aan de 
trouw van jezus’ (openbaring 14:12). Zij blijven 
trouw aan jezus, doordat zij zijn geboden 
gehoorzamen—en een van die geboden verbiedt 
het aanbidden van iets of iemand anders dan God 
zelf: ‘vereer naast mij geen andere goden’ (exodus 
20:3).

vanaf het begin van de grote strijd heeft 
satan geprobeerd zichzelf voor te doen als God, 
met de bedoeling dat hij aanbeden zou worden. 
vandaag gebruikt hij alles, zelfs de grote politieke 
systemen van onze tijd, om mensen van het 
aanbidden van God af te keren tot het aanbidden 
van wat dan ook. of het nu de europese unie 
betreft, de verenigde staten, Rusland of China, 
ieder systeem dat omgaat met veel macht kan 
op een gegeven moment een voorwerp van 
aanbidding worden, om zo de plaats van God in 
het leven van zijn burgers in te nemen.

de bijbel beschrijft hoe jezus door de duivel 
naar een hoge berg werd gebracht. Hij liet hem 
daar alle koninkrijken van de wereld zien in al 
hun pracht. Hij bood ze jezus allemaal aan ‘als 
u voor mij neervalt en mij aanbidt’. daarop zei 
jezus tegen hem: ‘Ga weg, satan! want er staat 
geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer 
alleen hem”’ (matteüs 4:9, 10).

onze enige hoop, onze enige uitweg, bestaat 
uit het doen van wat jezus deed, zonder ons iets 
aan te trekken van de man met de witte jas en de 
druk die hij uitoefent. 
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de DODEN

doordat hij inspeelde op de angst van de 
mens en tegelijk op zijn fascinatie voor 
de dood en wat erna gebeurt, werd The 

Sixth Sense, de film van m. Night shyamalan, een 
internationale hit. wie kan, na het zien van de film, 
de beroemde woorden van het kind vergeten: ‘Ik zie 
dode mensen!’

sinds de mensheid bestaat heeft zij de 
werkelijkheid van de dood onder ogen moeten zien. 
Niemand ontkomt eraan. Het maakt niet uit wie 
we zijn, hoeveel geld we bezitten, wie onze ouders 
waren (of juist niet waren). Kijk maar naar steve 
jobs, de CEO van Apple Computers die enkele jaren 
geleden overleed. Hij bezat alles wat de wereld te 
bieden had. En dat is nou precies het probleem. wat 
deze verloederde wereld ook verder te bieden mag 
hebben, ze kan geen oplossing aanbieden voor de 
grootste uitdaging die het leven kent, namelijk de 
dood. Geboren worden houdt in dat je vroeger of 
later ook weer dood gaat.

maar zoals The Sixth Sense heeft laten zien, 
veel mensen geloven dat de dood eigenlijk alleen 

Wat deze 
verloederde wereld 

ons ook verder mag 
bieden, ze kan geen 

oplossing aanbieden 
voor de grootste 

uitdaging die het 
leven kent, namelijk 

de dood. Geboren 
worden houdt in dat 

je vroeger of later 
ook weer dood gaat. 
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maar een overstap is naar een nieuw soort 
bestaan. mensen zouden over een onsterfelijke 
ziel beschikken. bij de dood zou je worden 
toegelaten tot een nieuwe levensfase. Zelfs veel 
christenen geloven iets in die richting, namelijk 
dat bij het overlijden ‘de ziel’ onmiddellijk óf naar 
de gelukzaligheid van de hemel gaat óf maar de 
kwellingen van de hel.

Het enige probleem? deze visie gaat in tegen 
de bijbel. erger nog, hij zet de deur open voor nog 
meer misleidingen van satan. Inderdaad is het zo 
dat deze overtuiging, dat de dood onmiddellijk 
leidt tot een andere vorm van bewust leven, een 
van de beste en effectiefste leugens van de duivel 
is. Alleen door te weten hoe het werkelijk zit, 
kunnen we vermijden in deze geestelijke valstrik te 
geraken.

Hoezo?

de christelijke wereld kent ruwweg twee 
visies op de dood. de ene is dat de doden op het 
moment dat zij sterven gelijk naar de hemel of de 
hel gaan. de andere visie is dat de overledenen 
zich, onbewust van wat er verder gebeurt, in 
hun graf bevinden, of waar zij mogen rusten. dat 
duurt tot zij weer tot leven worden gewekt bij de 
terugkeer van jezus.

welke visie is de juiste? de dood en 
de opstanding uit de dood vormen een 
hoofdonderwerp van de bijbel—het boek 
waarover we al bijna tweeduizend jaar beschikken. 
Het lijkt daarom zinvol ons oor bij deze bron te 
luisteren te leggen, als we willen weten wat het lot 
is van de gestorvenen. de moderne wetenschap 
kan de toestand van de doden namelijk niet 
onderzoeken, want die is niet wetenschappelijk 
waarneembaar. de vraag wat er na de dood 
gebeurt kan alleen worden beantwoord op basis 
van aannames en/of spirituele inzichten. maar als 
God de gever van het leven is, en als hij door de 
bijbel spreekt, is het logisch dat we in de bijbel naar 
antwoorden moeten zoeken. wat zegt de bijbel 
dan over de doden: volgt er een onmiddellijke 

beloning (of straf ) na het sterven, of een onbewuste 
slaap tot het moment van de opstanding?

om te beginnen is hier wat jezus zelf over de 
doden vertelt:

‘wees hierover niet verwonderd, er komt een 
moment waarop alle doden zijn stem zullen horen 
en uit hun graf zullen komen: wie het goede gedaan 
heeft staat op om te leven, wie het slechte gedaan 
heeft staat op om veroordeeld te worden’ (johannes 
5:28,29).

Geven deze woorden het idee dat de doden 
onmiddellijk hun beloning of bestraffing zullen 
ontvangen? of geven ze het idee dat de doden in hun 
graf slapen en op het vonnis wachten? Het klinkt echt 
wel als het laatste. (Lees het nog maar eens.)

en wat vind je van deze tekst: ‘velen van hen 
die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken, 
sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor 
eeuwig te worden veracht en verafschuwd’ (daniël 
12:2). 

Nogmaals, als de doden al van hun beloning 
zouden genieten of onder hun bestraffing zouden 
lijden, waar spreekt het boek daniël dan over?

Als reactie op degenen die de opstanding uit de 
dood ontkenden, schreef Paulus:

‘maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof 
nutteloos, bent u nog een gevangene van uw zonden 
en worden de doden die Christus toebehoren niet 
gered’ (1 Korintiërs 15:17, 18). 

Hoe kan Paulus beweren dat degenen die als 
christenen gestorven zijn niet gered worden, als er 
geen opstanding uit de dood is? dat heeft toch geen 
zin, als ze al bij Christus in de hemel zijn en daar 
van hun gelukzaligheid genieten? Paulus’ woorden 
hebben alleen waarde als de doden ‘slapen’ en zonder 
bewustzijn in hun graf liggen. dan betekent Paulus’ 
uitspraak dat, als er voor hen geen opstanding zou 
zijn, de doden in hun graf zouden blijven.
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welke betekenis hebben de volgende 
bijbelverzen, die over de dood gaan, nog, als de 
doden zich al in de hemel of in de hel bevinden?

‘stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde,
op die dag gaat hij met zijn plannen ten 
onder’ (Psalm 146:4).

 ‘Niet de doden loven de HeeR,
niet wie zijn afgedaald in de stilte’ (Psalm 
115:17).

‘wie nog in leven zijn, weten tenminste dat ze 
moeten sterven, maar de doden weten niets.
er is niets meer dat hun loont, want ze zijn 
vergeten’ (Prediker 9:5).

de bijbel schijnt toch wel heel erg duidelijk 
te zijn over de situatie van de gestorvenen: 
zij blijven in een onbewuste staat tot aan de 
opstanding. de zekerheid van hun opstanding 
schuilt in het feit dat jezus inderdaad is 
opgestaan!

maar hoe zit het dan met zogenaamde ‘bijna-
doodervaringen’? mensen die zijn overleden 
en weer tot leven zijn gekomen vertellen ons 
immers dat zij na hun dood bewuste ervaringen 
hebben meegemaakt? wat doen we met deze 
voorvallen, waarvan er vele door wetenschappers 
zijn onderzocht?

Allereerst is hier grote omzichtigheid 
geboden. Ze heten niet voor niets bijna-
doodervaringen. Niemand van degenen die een 
bijna-doodervaring hebben ervaren, is morsdood 
geweest, waarbij rigor mortis al was ingetreden. 
dat moeten we in de gaten houden, voordat we 
op basis van deze ervaringen conclusies trekken 
over de dood.

ten tweede, stel dat jij de duivel was, over 
bovennatuurlijke krachten beschikte en wilde 
dat de mensen niets met God te maken zouden 
willen hebben. Hoe zou je dat beter kunnen 
aanpakken dan door hen een soort hiernamaals 
te laten ervaren dat God op een zijspoor zet? 
Inderdaad hebben velen van hen die een 
bijna-doodervaring hebben meegemaakt het 
over een ontmoeting met een of meerdere 
wezens van licht, waarvan zij aannemen dat 
het gestorvenen zijn, of engelen of God zelf. en 
toch onderwijzen deze wezens hen meestal niet 
over de basisprincipes van de bijbel. Ze poneren 
algemeenheden over vrede en goedheid, maar 
zwijgen over de ware toestand van de mensheid 

en het belang van een relatie met de enige die leven 
kan geven, God zelf. omdat mensen met een bijna-
doodervaring ervan uitgaan dat zij een voorproefje 
krijgen van het hiernamaals dat de christen 
wacht, menen zij dat ze dus een stukje christelijke 
waarheid ontvangen. die ‘waarheid’ zorgt er echter 
voor dat de meesten zich achteraf minder tot het 
christendom aangetrokken voelen dan voordat zij 
‘gestorven’ waren. Het is een sterke misleiding, die 
miljoenen kan laten denken dat zij geen God en het 
leven dat hij biedt niet nodig hebben. want ze gaan 
ervan uit dat zij iets aangeboren onsterfelijks in zich 
hebben dat eeuwig zal blijven leven, ongeacht wat 
zij geloven of doen.

Laten we er niet omheen draaien. de dood is 
echt en oppermachtig. maar dankzij Gods ingrijpen 
heeft de dood niet meer het laatste woord. jezus 
Christus, de Zoon van God, heeft zelf de dood 
ondergaan en hem verslagen door eruit op te staan. 
Hij wil graag iedereen in deze overwinning laten 
delen en eeuwig leven geven. Geef hem daarom 
toestemming om dat nieuwe leven, gebaseerd op 
waarden met een eeuwige garantie, nu al in jou te 
laten ontkiemen Hij zegt: ‘Ik kom spoedig, en heb 
het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn 
daden’ (openbaring 22:12).

Heeft hij het loon bij zich? Hoe rijm je dat 
met de gedachte dat de ‘zalige’ doden hun loon 
direct al bij hun overlijden ontvangen, wanneer ze 
rechtstreeks naar de hemel gaan—althans, zo wordt 
dat doorgaans gedacht? dat valt dus niet te rijmen 
met wat de bijbel zegt. de bijbel leert in plaats 
daarvan dat de overledenen slapen, dat zij geen 
bewustzijn hebben.

maar dankzij jezus zegt de bijbel: ‘de laatste 
vijand die vernietigd wordt is de dood’ (1 Korintiërs 
15:26). wanneer jezus terugkeert, ‘wanneer de 
bazuin weerklinkt, zullen de doden worden 
opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen 
ook wij veranderen. want het vergankelijke lichaam 
moet worden bekleed met het onvergankelijke, het 
sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. en wanneer 
dit vergankelijke lichaam is bekleed met het 
onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, 
zal wat geschreven staat in vervulling gaan: “de 
dood is opgeslokt en overwonnen”’ (1 Korintiërs 
15:52-54).

over een uitweg gesproken!

Hoe belangrijk is het, dat we ondertussen niet 
vallen voor een van satans meest verderfelijke 
leugens!
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veRLoedeRING

er wordt wel gezegd dat het enige christelijke beginsel 
waarvoor je geen geloof nodig hebt, de leer is over de 
zondigheid van de mens.

Kijk om je heen. waarom vieren misdaad, geweld, hebzucht 
en uitbuiting vandaag de dag nog evenveel hoogtij als door alle 
eeuwen heen? waarom gingen al onze technische vorderingen 
niet gepaard met morele vooruitgang? waarom hebben onze 
gecompliceerde gadgets en instrumenten ons, als ze ons al iets 
opleveren, vooral nieuwe en eenvoudiger manieren gegeven om 
het slechtste uit onszelf te halen? of het nu gaat om kinderlokkers 
die het internet gebruiken om nieuwe slachtoffers te vinden, of 
drones die vijandelijke troepen uitschakelen, onze moraal heeft 
geen gelijke tred gehouden met onze technologische voortgang.

waarom zijn mensen zo verdorven? waarom zijn we zoals we 
zijn? vooral als je bedenkt dat we, volgens de bijbel, wezens zijn 
die geschapen werden ‘als evenbeeld van God’ (Genesis 1:27). dat 
komt doordat dit ‘evenbeeld’ zo goed als uitgewist is. In plaats 
daarvan zijn het kwaad, de verloedering en het geweld, dat wij in 
ons hebben, een afspiegeling van satans karakter en niet van hoe 
God is.

maar zijn we simpelweg tot deze verloedering veroordeeld? 
moeten we maar gewoon accepteren dat het nu eenmaal zo is? of 
kunnen we eraan ontsnappen? Als dat zo is, hoe ziet die uitweg er 
dan uit en hoe kunnen we die vinden?

Is er hoop, of kunnen we ons alleen maar verder wegzakken in 
onze verloedering?

Te midden van de

Het kwaad, de 
verloedering 

en het geweld 
dat wij in 

ons hebben, 
zijn een 

afspiegeling 
van Satans 

karakter en niet 
dat van God.
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In oliver stone’s film Wall Street (1987) speelde michael 
douglas de rol van Gordon Gekko, een investeerder die 
zich concentreerde op vijandige overnames van bedrijven. 

uiteindelijk zorgden zijn meedogenloosheid en zijn honger naar 
geld ervoor dat hij achter de tralies belandde vanwege fraude en 
handel met voorkennis. een van de typische uitspraken die zijn 
inhaligheid symboliseerden, was: ‘Alleen watjes zijn aardig voor 
anderen.’ een andere uitspraak was: ‘Als je een vriend wilt, neem dan 
een hond.’

Gekko was gewoon een verzonnen figuur, die enigszins 
gebaseerd was op Ivan boesky, een handelaar op wall street die 
goed was voor 200 miljoen dollar en in 1986 in de cel belandde 
vanwege handel met voorkennis. maar de dingen die Gekko in de 
film uithaalt zijn niets vergeleken bij de schandelijke incompetentie, 
de hebzucht en misschien wel de criminaliteit van de bobo’s die de 
financiële crisis hebben veroorzaakt. miljoenen zijn door hen hun 
banen of huizen kwijtgeraakt—vaak allebei. maar voor dit ‘werk’ 
ontvingen deze mannen niettemin miljoenen dollars.

een van de beruchtste van deze grootverdieners was Angelo 
mozillo van Countrywide financial, de grootste uitgever van 
besmette leningen in Amerika. de misdrijven van dit bedrijf 
hebben ertoe geleid dat miljoenen Amerikanen hun woning zijn 
kwijtgeraakt. bedrijven als dit hebben eraan bijgedragen dat de 
grootste economie ter wereld bijna om zeep werd geholpen. 
maar hoe is het mozillo vergaan? behalve dat het hem verboden 
werd ooit nog te werken voor een overheidsinstelling, moest hij 
67,5 miljoen dollar aan boetes betalen. dat klinkt zwaar, maar dat 
verandert als je bedenkt dat hij 800 miljoen dollar bezat tegen de 

Grijp je Geld en ren

En terwijl deze 
zakkenvullers 

het geld graaien 
en wegrennen, 

worstelen overal ter 
wereld ontelbare 

aantallen mensen 
met armoede, 
honger en het 

vinden van 
onderdak. 
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tijd dat hij uit het bedrijf werd gezet. erger nog, hij 
heeft nooit in de gevangenis gezeten. (Gekko, die 
anderen veel minder kwaad had aangedaan, kreeg 
twintig jaar!)

wie kan bP’s hoofddirecteur tony Hayward 
vergeten met zijn roemruchte uitspraak dat 
hij ‘weer normaal wilde kunnen leven’, terwijl 
ondertussen miljoenen liters olie in de Golf 
van mexico belandden? die olie verwoestte de 
bestaansmiddelen van honderdduizenden mensen 
en beschadigde ongeveer 2.500 kilometer kustlijn. 
voor zijn ontberingen ontving mr. Hayward een 
ontslagbonus van 16,8 miljoen dollar. dat is 
peanuts vergeleken bij de ontslagbonus van stan 
o’Neil, de hoofddirecteur van merrill Lynch, die 160 
miljoen dollar bedroeg. Hij had de bank naar de 
afgrond gevoerd in de hypotheekcrisis van  
2007-2008—de noodlottige crisis die miljoenen 
hun huizen en banen ontnam.

bij het LIboR-schandaal uit 2012 manipuleerde 
barclay’s bank de rentetarieven, zodat de bank 
gigantische winsten kon boeken ten koste van 
anderen (en droeg daardoor ook bij tot de crisis 
in de wereldeconomie). vanwege de publieke 
verontwaardiging besloot de hoofddirecteur 
van barclay’s, bob diamond, af te zien van zijn 
ontslagbonus van 20 miljoen pond. maar met een 
geschat persoonlijk kapitaal van 95 miljoen pond, 
kon diamond zich dat gemakkelijk veroorloven.

Natuurlijk verbaast het de meeste mensen niet 
dat de grote bazen van deze banken en bedrijven 
hebzuchtig zijn. de meeste mensen waren eerder 
geschokt door de exorbitant hoge bedragen die 
dezen mensen alsnog ontvingen, vooral van 
geflopte bedrijven. ondanks de ongelofelijke 
schade die ze hadden veroorzaakt.

en terwijl deze zakkenvullers het geld graaien 
en wegrennen, worstelen overal ter wereld 
ontelbare aantallen mensen met armoede, honger 
en het vinden van onderdak. Hoewel de getallen 
fluctueren, bezit één procent van de bevolking 
veertig procent van alle rijkdom. dat betekent 
dat, als je willekeurig honderd wereldburgers 
zou nemen, één persoon bijna de helft van hun 
gezamenlijk opgebouwde vermogen bezit. en als 
de huidige trends doorzetten, zal die ene persoon 
na verloop van tijd nog meer rijkdom vergaren.

deze ongelijkheid komt op verschillende 
manieren tot uitdrukking. Hier zijn een paar 
voorbeelden:

sommige mensen zijn bereid 125.000 euro uit 
te geven aan een fles Australische Penfold’s ‘2004 
block 42’ wijn, terwijl honderden miljoenen water 
uit ernstig vervuilde bronnen moeten drinken.

Het ‘Penthouse’ appartement aan Hyde Park 
in London is 123 miljoen pond waard (voordelig 
vergeleken bij het huis van een miljard dollar in 
mumbay)—terwijl ongeveer honderd miljoen 
mensen momenteel dakloos zijn.

de rijken betalen 30.000 dollar voor een tien 
gangenmenu met allerlei exclusieve gerechten 
in het domerestaurant in bangkok, terwijl één 
op de zeven mensen (ongeveer een miljard) niet 
weet waar hun volgende maaltijd vandaan moet 
komen.

Geen wonder dat de bijbel tekeer gaat 
tegen economische ongerechtigheid. In het 
oude bijbelboek deuteronomium werd tegen 
de Israëlieten gezegd: ‘een dagloner, die het al 
moeilijk genoeg heeft, mag u niet uitbuiten, 
of het nu iemand van uw eigen volk betreft 
of een vreemdeling die in een van uw steden 
woont. u moet hem nog dezelfde dag, voor 
zonsondergang, uitbetalen; want hij is arm en 
het gaat hem juist om dat loon’ (deuteronomium 
24:14,15). Het nieuwtestamentische boek 
jacobus roept uit: ‘Hoor de klacht van het loon 
dat u de arbeiders die uw velden maaiden hebt 
onthouden. Het geroep van de maaiers is tot de 
Heer van de hemelse machten doorgedrongen. 
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u hebt op aarde in weelde gebaad en losbandig 
geleefd, u hebt uzelf vetgemest voor de slachttijd’ 
(jacobus 5:4,5).

op heel veel plaatsen veroordeelt de bijbel de 
uitbuiting van de armen door de rijken:

‘Ze verkopen de rechtvaardigen voor zilver en 
de armen voor een paar sandalen. Ze zijn eropuit 
de zwakken in het stof te laten kruipen, en de 
machtelozen dringen ze opzij’ (Amos 2:6, 7).

‘wee degenen die onrechtvaardige wetten 
uitvaardigen, die de onderdrukking wettelijk 
bekrachtigen. Zij verdraaien het recht van de 
zwakken . . . weduwen vallen hun ten prooi, 
wezen worden door hen beroofd’ (jesaja 10:1, 2).

‘je kleren zijn besmeurd met het bloed van 
arme, onschuldige mensen’ (jeremia 2:34).

In deze moeilijke economische tijden, 
waarin onze banen, huizen, spaargelden en 
oudedagsvoorzieningen allemaal op de tocht 
staan, is het interessant te constateren dat de 
bijbel voor de beschrijving van de climax van 
de grote strijd tussen Christus en satan gebruik 
maakt van financiële beeldspraak. Het bijbelboek 
openbaring waarschuwt voor een economische 
boycot van degenen niet willen gehoorzamen 
aan de religieus-politieke macht die in de eindtijd 
over de planeet zal heersen. ‘verder liet het bij 
alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en 

vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op 
hun voorhoofd. Alleen mensen met dat teken—dat 
wil zeggen de naam van het beest of het getal van die 
naam—konden iets kopen of verkopen’ (openbaring 
13:16,17).

merk op dat mensen worden gedwongen dit 
merkteken te ontvangen. er wordt ook gezegd dat de 
heersende macht de mensen een valse aanbidding 
zal opleggen. ‘Het kreeg de macht om dat beeld leven 
in te blazen, zodat het beeld van het beest ook kon 
spreken en ervoor kon zorgen dat iedereen die het 
beeld niet aanbad, gedood zou worden’ (openbaring 
13:15).

Zoals we gezien hebben, is God de enige die 
het waard is aanbeden te worden, hoewel satan 
zijn uiterste best doet om mensen iedereen en alles 
behalve God te laten aanbidden. In de laatste dagen 
zal hij de macht van de staat gebruiken om deze 
aanbidding te forceren. een van zijn wapens zal 
economisch van aard zijn.

de bijbel spreekt zich niet uit tegen rijkdom, alleen 
tegen hebzucht en de uitbuiting van de armen door 
de rijken. de apostel Paulus schreef: ‘want de wortel 
van alle kwaad is geldzucht’ (1 timoteüs 6:10). en dat 
is waar—de liefde voor geld heeft gewoonlijk een 
verderfelijke werking. jezus heeft zelf gewaarschuwd 
voor ‘de verleiding van de rijkdom’ (matteüs 13:22). 
daarom raadt de bijbel ons keer op keer aan om aan 
deze valstrik te ontsnappen. Laat je niet opslokken 
door een maatschappij vol verlokkingen en charmes—
dingen die uiteindelijk alleen maar in ondergang en 
verlies zullen uitmonden.

God biedt een uitweg aan, iets dat blijft, iets dat 
voldoening geeft zoals niets anders dat kan. daarom 
staat er:

‘Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft.
Kom, ook al heb je geen geld.
Koop hier je voedsel en eet.
Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk 
zonder betaling.
waarom geld betalen voor iets dat geen brood is,
je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?
Luister aandachtig naar mij, en je zult ruimschoots 
te eten hebben
en genieten van een overvloedig maal’  
(jesaja 55:1,2).

wij behoren zelf na te gaan wat hij precies 
aanbiedt.

‘Ze verkopen de 
rechtvaardigen 
voor zilver en de 
armen voor een 
paar sandalen. 
Ze zijn eropuit de 
zwakken in het stof 
te laten kruipen, 
en de machtelozen 
dringen ze opzij.’ 
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Een moreel 
moeras

Herinner je je 
joseph fritzl nog? 
deze oostenrijker 

kwam een paar jaar geleden 
uitgebreid in het nieuws, 
toen uitkwam dat hij zijn 
dochter vierentwintig jaar lang 
gevangen had gehouden in een 
cel onder zijn huis. Alsof dat nog 
niet erg genoeg was, had hij 
haar herhaaldelijk verkracht en 
zeven kinderen bij haar verwekt. 
tot ze eindelijk werden bevrijd, 
hadden die kinderen nooit 
daglicht gezien!

Hoewel het klonk als een 
horrorfilm, was het geen 
fictie. Het was de keiharde 
werkelijkheid. Nadat dit verhaal 
internationaal nieuws was 
geworden, hoorden we geen 
commentaren in de trant van: 
Wat geeft ons het recht deze man 
op morele gronden te veroordelen 
om wat hij heeft gedaan? Hij 
heeft toch het recht te leven zoals 
hij verkiest? Wie zijn wij, dat 
we zijn gedrag zouden mogen 
afkeuren? Waarom moeten wij 
onze fatsoensnormen opleggen 
aan Joseph Fritzl?

Volgens de Verenigde 
Naties maakt 
mensenhandel 
jaarlijks 2,5 miljoen 
slachtoffers. 
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Alex Rosenberg gelooft dat het hele leven 
slechts bestaat uit de willekeurige beweging van 
subatomische deeltjes. In zijn onlangs verschenen 
boek The Atheist’s Guide to Reality beweert hij dat 
moraal een illusie is en niet echt bestaat. Hij vraagt: 
‘wat is het verschil tussen correct en verkeerd, 
goed en slecht? er bestaat geen moreel verschil 
tussen deze twee.’26 

Geen verschil tussen goed en verkeerd, correct 
en fout? er bestaat dus geen verschil tussen wat 
joseph fritzl met zijn dochter uithaalde en iemand 
die kinderen redt uit de seksindustrie?

de algemene afkeer voor joseph fritzl’s daden 
maakt één ding duidelijk: Hoe graag filosofen 
en deskundigen ons ook willen wijsmaken dat 
normen relatief zijn, dat ethische vraagstukken 
louter cultureel bepaald zijn en dat morele 
kwesties van dezelfde orde zijn als je voorkeur voor 
een bepaald type muziek of kunst—het feit blijft 
dat niemand echt zo leeft. Niemand zou zo willen 
leven. Geen enkele samenleving zou op basis van 
zo’n relatieve moraal kunnen overleven.

een atheïst en een christen hadden het eens 
over goed en kwaad. de christen beweerde 
dat ethische normen van God afkomstig zijn, 
de atheïst dat het slechts menselijke verzinsels 
zijn, het product van je eigen gevoelens en van 
de cultuur en de maatschappij waarvan je deel 
uitmaakt. daarom, zo beweerde de atheïst, kan 
niemand met recht beweren dat het ene ethische 
standpunt hoogstaander zou zijn dat het andere. 
Het is allemaal relatief. ‘beste man,’ antwoordde de 
christen, ‘in sommige samenlevingen hebben de 
mensen het beste met hun medemensen voor, in 
andere eten zij elkaar op, allemaal gebaseerd op 
hun eigen zedelijke maatstaven. waaraan geeft je 
de voorkeur?’

bedenk het volgende:

Ieder jaar worden miljoenen vrouwen 
verkracht—in oorlogen, door mensenhandel of 
door mensen die zo goed kennen.

volgens de verenigde Naties maakt 
mensenhandel jaarlijks 2,5 miljoen slachtoffers. 
daaronder zijn 1,2 miljoen kinderen, die vooral 
misbruikt worden in de seksindustrie.

Het is moeilijk harde cijfers boven water 
te krijgen, maar feit is dat ontelbare kinderen 
gefotografeerd en misbruikt zijn voor 
kinderpornografie.

Ieder dag worden er wereldwijd 1.400 mensen 
vermoord.

Gaat Alex Rosenberg deze slachtoffers, 
of hun families, vertellen dat wat hun is 
overkomen niet echt slecht is? ethische 
kwesties hebben de neiging plotseling 
haarscherpe duidelijkheid te krijgen als ze 
jouzelf aangaan, in plaats van wanneer het blijft 
bij de etherische overpeinzingen van filosofen. 
Het is gewoon een feit dat goed en verkeerd, 
correct en fout, bestaan. Iedereen—vooral wie 
slachtoffer is geworden van het kwaad—weet 
dat.

Het verhaal werd wereldnieuws. een 
Cambodjaans meisje van zeven werd door 
haar moeder (haar moeder!) verkocht aan een 
bordeel in Phnom Penh, om daar te werken 
als seksslavin. Ze werd opgesloten in een kooi, 
moest groepsverkrachtingen ondergaan, werd 
gemarteld en daarna gedwongen om seks te 
hebben met wel twintig mannen per dag. de 
woede over dit nieuws duurde tot het meisje 
uiteindelijk kon ontsnappen. stijgt dit soort 
boosaardigheid niet ver uit boven de gedachte 
dat goed en kwaad afhankelijk zijn van onze 
cultuur, onze samenleving of een filosofisch 
standpunt? Natuurlijk!

maar het gebeurt ook dichterbij: op 
klaarlichte dag kocht de 18-jarige ‘schutter 
van Antwerpen’ in 2006 een geweer, schoot 
een malinese vrouw dood en verwondde een 
vrouw van turkse origine, volgens eigen zeggen 
‘omdat zij vreemdelingen waren’. daarna 
schoot hij de twee-jarige Luna dood, op wie 
de malinese paste, om haar een trauma te 
besparen en omdat hij haar gehuil niet wilde 
horen. de aanleiding: Hij was uit het internaat 
gezet waar hij woonde, omdat hij op zijn kamer 
had gerookt. daarom wilde hij sterven in een 
schietpartij.

In Nederland komen jaarlijks honderden 
geweldszaken voor vanwege eerwraak. Ieder 
jaar sterven er meer dan tien vrouwen, omdat 
zij de eer van de familie zouden hebben 
bezoedeld.

Als onze moraal, net als muziek en 
kunst, slechts een menselijk bedenksel is, 
dan mogen we geen oordeel vellen over 
wat andere culturen of regimes als goed en 
fout beoordelen. dan mogen we net zomin 
neerkijken op kannibalisme, uitbuiting en 
discriminatie, als op mensen die de voorkeur 
geven aan een andere saus op hun frites.

Het feit blijft dat bepaalde zaken gewoon 
ronduit slecht zijn, immoreel en fout, ongeacht 
wat een cultuur erover zegt. en de sleutel om te 
begrijpen wat slecht is en wat de werkelijkheid 
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van het kwaad inhoudt, ligt in een begrip 
waarover velen niet zo graag horen, tenminste, 
zolang zij nog geen slachtoffers zijn van 
degenen die daartegen ingaan. we hebben 
het hier over de ‘wet’.

de wet zoals bij die ouderwetse, 
archaïsche en aftandse tien Geboden? Zo’n 
soort wet?

Precies!

vraag aan een kind uit 
een gezin dat uit elkaar is 
gevallen, omdat vader of 
moeder het gebod ‘Pleeg 
geen overspel’ (exodus 20:14) 
heeft overtreden, of de wet 
ouderwets, archaïsch en 
aftands is. (volgens verschillende onderzoeken 
gaat tussen de 25 en 30% van de Nederlandse 
en belgische mannen en vrouwen vreemd. 
Het aantal eenoudergezinnen in Nederland 
neemt al enkele jaren gestaag toe. In totaal 
zijn er in Nederland 2,3 miljoen gezinnen met 
thuiswonende kinderen. Hiervan zijn er 417 
duizend één-oudergezinnen, ofwel achttien 
procent. bron: Cbs.)

vraag iemand wiens spaargeld en 
pensioen door de financiële crisis zijn 
verdampt, of hij vindt dat het gebod ‘steel 
niet’ (exodus 20:15) ouderwets, archaïsch en 
aftands is.

vraag de moeder of vader van een van de 
slachtoffers van Anders breivik maar eens of 
het gebod ‘Pleeg geen moord’ (exodus 20:13) 
ouderwets, archaïsch en aftands is.

of mensen het nu willen toegeven of 
niet, Gods morele wet, de tien Geboden, is de 
universele norm van goed en kwaad, juist en 
fout. je hoeft alleen maar het slachtoffer te zijn 
van iemand die deze geboden overtreedt om 
erachter te komen hoe ze vandaag nog steeds 
van toepassing zijn. op allerlei manieren zijn 
ze de belichaming van liefde—de liefde voor 
God en liefde voor elkaar.

Kijk eens goed om je heen naar de 
dingen die we fout vinden: alle zedeloosheid, 
ongerechtigheid en leed. je zult ontdekken dat 
ze in de kern van de zaak allemaal een inbreuk 
zijn op de principes van de tien Geboden. Zo’n 
inbreuk wordt in de bijbel ‘zonde’ genoemd: 
‘Ieder die zondigt overtreedt Gods wet, want 
zondigen is Gods wet overtreden’(1 johannes 
3:4).

Geen wonder dat, toen jezus op aarde 
leefde, hij de beginselen van de wet niet 
alleen hooghield, maar ook verdiepte. ‘jullie 
hebben gehoord dat gezegd werd: “Pleeg geen 
overspel.” en ik zeg zelfs: iedereen die naar een 
vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al 
overspel met haar gepleegd’ (matteüs 5:27,28). 
Hij stelde zelfs woede gelijk aan moord.

jezus weet dat het leed dat ons overkomt 
vaak het gevolg is van inbreuken op zijn wet. 
daarom biedt hij ons de kracht aan om aan 
de wurggreep van de zonde, het overtreden 
van zijn wet, te ontkomen. Hij belooft ons een 
uitweg, nu en tot in alle eeuwigheid. ‘Hiermee 
zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat 
u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld 
beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat 
u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur’ (2 
Petrus 1:4).

Iedereen die kwaad heeft moeten 
incasseren (en dat zijn we allemaal) weet dat 
dit kwaad er in alle hevigheid is. Gelukkig zijn 
de kracht en de beloften van God, die ons een 
uitweg bieden, even concreet.

26 Rosenberg, Alex (26.9.2011), The Atheist’s Guide to 
Reality: Enjoying Life without Illusions (Norton: Kindle edition).

Jezus weet dat het leed dat ons overkomt 
vaak het gevolg is van inbreuken op zijn wet. 
Daarom biedt hij ons de kracht aan om aan 
de wurggreep van de zonde, het overtreden 
van zijn wet, te ontkomen. 
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Machtswellust

men vertelde ons dat dit ‘het einde van de geschiedenis’ 
zou worden. Na de jarenlange Koude oorlog tussen 
de sovjet unie en de verenigde staten was de 

voortdurende machtsstrijd tussen grootmachten en de politieke 
ideologieën nu voorbij. de kans op oorlog was zo goed als weg 
en de hele wereld zou voortaan worden geregeerd naar westers 
liberaal-democratisch model. men verzekerde ons dat de wereld nu, 
bij het aanbreken van de eenentwintigste eeuw, een periode van 
ongekende vrede en welvaart tegemoet zou gaan. 

Natuurlijk hebben de mensen aan het begin van de twintigste 
eeuw er net zo over gedacht. Hans Konig schreef over de eerste 
momenten van die eeuw: ‘de aarde en zelfs de zon waren niet 
langer het centrum van het universum. Het was zoals Charles 
Kingsley, de hofprediker van koningin victoria, al eerder had 
geschreven: ‘de spoorwegen, de grote oceaanstomers, en de 
elektrische telegraaf . . . het zijn allemaal tekenen dat wij, tenminste 
in zekere mate in harmonie leven met het universum; dat er een 
krachtige geest in ons werkt . . . van de ordenende en scheppende 
God.’ meer dan ooit tevoren voelde de mens zich thuis op aarde. 
men had het gevoel dat men het lot in eigen hand hield. de 
natuur-duivels van vroeger waren verdreven door de macht van het 
verstand en de elektriciteit. de menselijke duivels van de nieuwe 
eeuw hadden zich nog niet laten zien.’27 

Als je dat geloofde, had je waarschijnlijk ook de (inmiddels 
beruchte) woorden van de britse premier Neville Chamberlain 
geloofd—‘vrede voor onze tijd’—na afloop van zijn ontmoeting 
met Adolf Hitler in münchen in 1938. een jaar later brak de tweede 
wereldoorlog uit . . . 

Helaas moeten we concluderen dat de krantenkoppen die 
bovenaan dit hoofdstuk worden vermeld in de eenentwintigste 
eeuw net zo gewoon zijn als ze in de twintigste eeuw waren. 
dat was de eeuw met de enorme machtsstrijd tussen landen en 
politieke ideologieën; de eeuw van de twee gewelddadigste en 
meest vernietigende oorlogen die de mensheid heeft gekend. de 
tweede wereldoorlog kon uiteindelijk alleen beëindigd worden 
met de inzet van het verschrikkelijkste wapen ooit door mensen 
bedacht—de atoombom.

Door bomaanslag . . . . doden in . . . . 
Regeringsleger van . . . . . doodt . . . . . burgers in bloedbad. 

Partijleider in . . . . . treedt af wegens schandaal. 
[vul de ontbrekende getallen en namen in]
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Nu, in het tweede decennium van 
een nieuwe eeuw en van een nieuw 
millennium, gaat deze machtsstrijd nog 
altijd door. Hoewel sommige spelers 
en ideologieën plaats hebben moeten 
maken voor andere, geldt dat ook voor 
de wapens—en dat is veel bedreigender. 
bijna honderd jaar geleden waarschuwde 
Albert einstein ons al dat ‘onze zo veel 
geprezen technische vooruitgang en 
beschaving het beste kon worden 
vergeleken met een bijl in de handen van 
een pathologische seriemoordenaar.’28 
een bijl? wat dacht je van een 
kofferkernbom! een seriemoordenaar? 
wat dacht je van een fanatieke Is-strijder!

of het nu gaat om de islamitische 
extremisten die de westerse landen uit 
het midden-oosten willen verdrijven, of 
om de Chinese pogingen om hun macht 
in het verre oosten uit te breiden, de 
Russische wens om de vergane glorie 
weer te herstellen, de Amerikaanse 
vastbeslotenheid om op militair en 
economisch gebied voet aan de grond te 
krijgen in gebieden die zij als belangrijk 
bestempelen, of om de ontelbare 
andere politieke en economische 
schermutselingen—veel landen zijn nu 
nog net zo belust op macht als in de 
tijd van de Grieken en de Perzen, toen wereldrijken slag met elkaar 
leverden om de heerschappij in de antieke wereld. en dat is meer 
dan 2.300 jaar geleden . . .

deze machtshonger blijkt onder andere uit de cijfers van de 
wapenhandel. de verenigde staten, het rijkste land ter wereld, 
besteedt verreweg het meeste geld aan wapens. Zij geven meer uit 
dan de tien daarop volgende landen samen. volgens het Stockholm 
International Peace Research Institute gaf Amerika alleen al in 2011 
711 miljard dollar uit aan defensie. dit is meer dan veertig procent 
van het totaal van alle defensiebegrotingen ter wereld. China, 
tweede op de lijst, gaf slechts 142 miljard dollar uit en Rusland 
(derde op de lijst) 71 miljard. Het gezamenlijke militaire budget van 
de landen uit de top tien bedroeg in 2011 een duizelingwekkende 
1,29 biljoen dollar! dat is vierenzeventig procent van de totale 
militaire uitgaven wereldwijd!

waarom is al dat geld niet gebruikt om de armoede tegen te 
gaan, huizen te kopen voor daklozen of voor de bestrijding van 
ziekten als AIds, ebola of kanker? omdat mensen altijd uit zijn op 
macht. Als ze niet bezig zijn zichzelf te verdedigen tegen degenen 
die hen willen overheersen, zijn ze erop uit anderen te overheersen. 
en om dat te kunnen doen, hebben ze macht nodig. 

feitelijk is de grote strijd tussen Christus en satan ook begonnen 
met een machtsstrijd, toen satan (een geschapen wezen) de plek en 
de macht van de schepper zelf probeerde in te nemen. 

Landen zijn nu 
nog net zo belust 

op macht als in de 
tijd van de Grieken 
en de Perzen, toen 

wereldrijken slag met 
elkaar leverden om 

de heerschappij in 
de antieke wereld. En 
dat is meer dan 2.300 

jaar geleden. 
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‘o morgenster, zoon van de dageraad, hoe diep ben je uit de 
hemel gevallen . . . je zei bij je-zelf: Ik stijg op naar de hemel, boven 
Gods sterren plaats ik mijn troon. Ik zetel op de toppen van de 
safon, de berg waar de goden bijeenkomen. Ik stijg op tot boven 
de wolken, ik evenaar de Allerhoogste’ (jesaja 14:12-14). deze 
machtsstrijd heeft uiteindelijk tot een oorlog in de hemel geleid—
een oorlog die door satan (de ‘morgenster’) werd verloren. ‘toen 
brak er oorlog uit in de hemel. michaël en zijn engelen bonden de 
strijd aan met de draak. de draak en zijn engelen boden tegenstand 
maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen 
plaats meer. de grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de 
slang van weleer, die duivel of satan wordt genoemd en die de 
hele wereld misleidt. samen met zijn engelen werd hij op de aarde 
gegooid’ (openbaring 12:7-9). 

In tegenstelling tot jezus, die heeft gezegd dat wij ‘ieders 
dienaar’ moeten zijn (marcus 9:35), blijkt elke keer weer dat de 
menselijke geest liever ‘de god van deze wereld’ (2 Korintiërs 4:4) 
dat wil zeggen satan, navolgt, in een nooit aflatend pogen om te 
heersen en te controleren. de geschiedenis heeft laten zien dat 
deze mentaliteit tot onvoorstelbaar veel geweld en onrecht leidt. 

Geen wonder dat het laatste boek van de bijbel, openbaring, 
spreekt over gigantische politieke systemen (in de profetieën 
gesymboliseerd door imposante beesten) in de tijd van het einde. 
Ze zetten religie in als een zeer doeltreffend middel om de massa’s 
in bedwang te houden en te heersen over de hele wereld. want hoe 
is het anders mogelijk dat het jihadleiders iedere keer weer lukt 
mensen te vinden die bereid zijn zichzelf op te blazen? Het beest 
‘mocht de strijd met de heiligen aanbinden en hen overwinnen. 

ook kreeg het macht over alle landen en volken, over mensen van elke stam en taal. Alle mensen 
die op aarde leven zullen het beest aanbidden . . . toen zag ik een tweede beest, dat opkwam 
uit de aarde. Het had twee horens, net als een lam, en het sprak als een draak. voor de ogen van 
het eerste beest oefende het heel diens macht uit. Het dwong de aarde en alle mensen die erop 
leefden het eerste beest . . . te aanbidden’ (openbaring 13:7, 11-12).

maar dit is niet de eerste keer dat de bijbel afschrikwekkende beesten gebruikt als symbolen 
voor politieke grootmachten. ook in het bijbelboek daniël worden dieren als symbolen gebruikt 
om de geschiedenis van grote wereldrijken te beschrijven. Hoofdstuk 7 beschrijft de opkomst en 
neergang van grootmachten door de geschiedenis heen, tot het moment dat God zelf zijn eeuwig 
koninkrijk zal vestigen. ‘die grote dieren, vier in getal, duiden op vier koningen die uit de aarde 
zullen opkomen. daarna zullen de heiligen van de hoogste God het koningschap ontvangen, en 
zij zullen het koningschap altijd behouden—voor eeuwig en altijd’ (daniël 7:17-18). 

met andere woorden, de bijbel laat ons zien dat wij erop mogen vertrouwen dat de strijd 
om de macht (en het geweld dat hiermee onlosmakelijk verbonden is) ooit een halt zal worden 
toegeroepen. Gods volk zal het koninkrijk ‘ontvangen,’ voor eeuwig en altijd. uit het feit dat zij het 
‘ontvangen,’ blijkt dat het hier niet gaat om een koninkrijk dat zij zelf hebben gevestigd. dat kan 
ook niet, want alle menselijke koninkrijken, inclusief de westerse democratieën, zijn gegrond op 
onrecht. dit koninkrijk daarentegen is gevestigd op het bloed van jezus. dezelfde jezus die op 
een dag tot zijn volgelingen zal zeggen: ‘jullie zijn door mijn vader gezegend, kom en neem deel 
aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is’ (matteüs 
25:34). en zo zal het zijn—Christus zal een koninkrijk scheppen, maar het is dan wel een rijk dat 
niet van deze wereld is.

27 Hans Konig, ‘Notes on the twentieth Century’ Atlantic Monthly (september 1997), blz. 90. 
28 Geciteerd in Alan Lightman, A sense of the Mysterious (New York: vintage books, 2006), blz. 110.
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enige tijd geleden voerden atheïsten 
onder leiding van Richard dawkins een 
grote publiciteitscampagne in Londen. 

op een aantal bussen in de stad plaatsten zij de 
tekst: ‘Grote kans dat God niet bestaat! dus stop 
met piekeren en geniet van het leven!’ 

je kunt op zo’n slogan op velerlei manieren 
reageren. eén groep, bijvoorbeeld, liet op 
125 Londense dubbeldekkers de bijbeltekst 
‘dwazen denken: ‘er is geen God’’ plaatsen. 
een ander antwoord had de vraag kunnen 
zijn: Waarom is Gods bestaan überhaupt iets om 
over te piekeren? want waarom zou je je zorgen 
maken over het feit dat God er inderdaad is? 

Kijk, als mensen onrecht plegen, dingen 
uithalen waarvan ze weten dat ze fout zijn, 
zaken die aan hun geweten knagen, ja, dan 
zouden zulke mensen zich zorgen kunnen 
maken over Gods bestaan. want op een dag 
moeten zij zich misschien, heel misschien, 
tegenover hem verantwoorden voor daden 
waar ze nu mee lijken weg te komen!

de filosoof Immanuel Kant stelde dat, 
als je aanneemt dat God ‘rechtvaardig’ is, dit 

Geen God, 
dus Geen 
GerechtiGheid

‘Grote kans dat 
God niet bestaat! 
Dus stop met 
piekeren en geniet 
van het leven!’
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automatisch betekent dat er 
zoiets als een leven na dit leven 
moet bestaan. waarom? omdat 
Gods rechtvaardigheid in dit 
leven onzichtbaar blijft.

willen we het niet allemaal 
wel eens uitschreeuwen van 
wanhoop en woede over al het 
onrecht dat, net als ademhalen, 
onlosmakelijk met het 
menselijke bestaan verbonden 
lijkt? de vuile spelletjes van 
land tegen land, ras tegen ras, 
klasse tegen klasse, vriend 
tegen vriend en zelfs in 
gezinnen—het lijkt wel alsof 
elke bladzijde van de menselijke 
geschiedenis van voor tot 
achter, voetnoten en eindnoten 
inbegrepen, boordevol staat 
met onrecht en misdaden die 
niet zijn veroordeeld, kwaad dat 
niet—op geen enkele manier—is 
rechtgezet. 

een oude Amerikaanse 
weduwnaar, Anthony elliot, 
besloot een einde aan zijn leven 
te maken. op een regenachtige 
dag stapte hij in bad en sneed 

z’n polsen door. waarom? ‘Ik heb niets meer 
over . . .’, schreef hij in zijn afscheidsbrief. 
‘de regering die zou moeten dienen en 
beschermen, beschermt in feite alleen mensen 
die op slinkse wijze gepensioneerden hun geld 
ontfutselen!’ 29

elliot was al zijn spaargeld, ruim $ 200.000, 
kwijtgeraakt aan de malafide praktijken van 
een gewetenloze bank, Lincoln savings & 
Loan. de toezichthouders hadden al twijfels 
geuit over de manier waarop deze bank zaken 
deed. maar de bank huurde Alan Greenspan 
in, jarenlang één van de meest betrouwbare 
en gerenommeerde economen van de vs. 
Greenspan verklaarde dat Lincoln een ‘gezonde 
bank’ was en dat er geen risico’s te verwachten 
waren. Niet lang daarna viel Lincoln om en 
velen, waaronder Anthony elliot, verloren al hun 
spaargeld.

met dank aan Greenspan. Het is hem 
sindsdien alleen maar voor de wind gegaan. 

david berlinski schreef over het oprukken 
van de Nazi’s: ‘voordat ze zich konden 
inbeelden dat de sovjettroepen dit wel eens 

zouden kunnen vergelden, overspoelden de 
stormtroepen van de Nazi’s de dorpen. Zij 
dwongen hun slachtoffers hun eigen graf te 
delven om hen daarna met hun machinegeweren 
te vermoorden. tijdens een van deze 
strooptochten stond een ss-officier wat verveeld 
toe te kijken hoe een oude, bebaarde orthodoxe 
jood aan het graven was aan het gat waarvan hij 
wist dat het zijn graf zou worden. Hij richtte zich 
op en zei tegen zijn beul: “God ziet wat u doet.” en 
toen werd hij doodgeschoten.’30 

Hoe zou het verder zijn gegaan met deze 
ss-officier? Hij heeft honderden, misschien 
wel duizenden mensen vermoord. en zelfs al 
zou hij zijn gesneuveld of zijn gearresteerd en 
terechtgesteld—hoe zou de executie van één 
persoon kunnen opwegen tegen het lot van de 
honderden die hij de dood heeft ingejaagd? Is er 
dan gerechtigheid geschied? 

waar is de gerechtigheid voor die miljoenen 
Afrikanen die door de eeuwen heen uit hun 
dorpen zijn gerukt en als opgepropt vee over de 
oceaan zijn verscheept en tot slavenarbeid zijn 
gedwongen?

waar is gerechtigheid voor de miljoenen die 
stalin heeft uitgeroeid? of mao? of Pol Pot?

waar is de gerechtigheid voor Carlos deluna, 
die in 1989 in texas werd terechtgesteld voor een 
moord die inmiddels al meerdere keren door een 
ander is opgebiecht? 

waar is de gerechtigheid voor de duizenden 
kinderen die ieder jaar met HIv worden geboren? 

waar is de gerechtigheid voor degenen 
die in dozen wonen terwijl anderen hun derde 
vakantiehuis laten bouwen?

waar is de gerechtigheid voor al die vrouwen 
en kinderen over de hele wereld, die worden 
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‘Heb ontzag voor God en geef hem eer, want 
nu is de tijd gekomen dat hij zijn oordeel zal 
vellen. Aanbid hem die hemel en aarde, zee en 
waterbronnen geschapen heeft’ (openbaring 
14:7).

deze en vele andere bijbelteksten beloven 
ons dat God gerechtigheid zal brengen. Hoe kan 
het ook anders? Hoe zou een rechtvaardige God 
kunnen verzuimen op een gegeven moment de 
gerechtigheid te laten zien die in de wereld van 
nu totaal zoek is? God is rechtvaardig en eerlijk, 
dus wat kan hij anders doen dan het kwaad en 
het onrecht uitschakelen?

Grote kans dat God niet bestaat? Dus stop met 
piekeren en geniet van het leven? Zeker, je hoeft er 
niet over in te zitten of alle onrecht ooit wel zal 
worden rechtgezet. je hoeft je er geen zorgen 
over te maken of aan alle misstanden ooit een 
halt zal worden toegeroepen. je hoeft ook niet 
bang te zijn dat er antwoorden komen op de 
vreselijk moeilijke vragen die om een antwoord 
schreeuwen. je hoeft je niet druk te maken 
over de vraag of al het verkeerde ooit wordt 
gecorrigeerd, want het zal nooit gebeuren. Hoe 
kan het ook anders, als er geen God is die de 
zaken rechtzet? want, als God het niet doet—wie 
dan wel?

Grote kans dat God niet bestaat? Als dat zo 
is, dan bestaat er zeker geen gerechtigheid. Nu 
niet, morgen niet en nooit niet. en dat betekent 
dat al die eeuwen van kwaad en onrecht niet 
ongedaan worden gemaakt. sterker nog: het 
onrecht dat je nu ziet zal zich alleen maar verder 
vermenigvuldigen.

er is onrecht. Het zal nooit verdwijnen, 
zeker niet nu. maar als de bijbel ons iets wil 
duidelijk maken, dan is het dat er ooit op een 
dag rechtgesproken gaat worden. jezus is niet 
gestorven opdat de wereld een smeltkroes van 
kwaad en onrecht kan blijven. omdat God God 
is, zal er recht worden gedaan. 

Grote kans dat God niet bestaat? Laten we 
hopen dat dát niet waar is!

29 Zie http://www.tnr.com/book/review/monster-
micheal-hudson

30 david berlinski, The Devil’s Delusion (New York: Crown 
forum, 2008), blz. 26.

gedwongen in de seksindustrie te werken?

waar is de gerechtigheid voor de miljoenen 
gedupeerden van misleidende advertenties? 
of voor degenen er door online gokken zijn 
ingeluisd?

waar is de gerechtigheid wanneer de rijkste 
tien procent van de wereldbevolking gemiddeld 
negen keer zoveel verdient als de armste tien 
procent?

waar is de gerechtigheid voor de 
kindsoldaten die in Afrika sneuvelen of verminkt 
raken?

waar is de gerechtigheid voor de onschuldige 
burgers die door deze kindsoldaten worden ver-
moord of verminkt?

waar is de gerechtigheid voor de mensen die 
geen schoon drinkwater hebben, terwijl anderen 
toasten met flessen wijn van € 10.000?

waar is de gerechtigheid waar zelfs de bergen 
om schreeuwen? 

die is hier: 

‘God oordeelt over elke daad, ook over de 
verborgen daden, zowel over de goede als de 
slechte’ (Prediker 12:14).

‘maar de HeeR zetelt voor eeuwig, zijn 
rechterstoel staat onwrikbaar vast. Hij bestuurt de 
wereld naar recht en wet, alle volken berecht hij 
eerlijk’ (Psalm 9:8-9).

‘of denkt u soms dat u, die zelf doet wat u 
in anderen veroordeelt, de straf van God kunt 
ontlopen?’ (Romeinen 2:3).

‘Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om 
iedereen te belonen naar zijn daden’ (openbaring 
22:12).

‘maar de tegenwoordige hemel en aarde 
worden door datzelfde woord bewaard om op de 
dag van het oordeel, waarop de goddelozen ten 
onder zullen gaan, te worden prijsgegeven aan 
het vuur’ (2 Petrus 3:7).
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Als bAby’s 
sterven

In The New Yorker stond onlangs een indrukwekkend 
artikel van iemand die zijn dochtertje had verloren aan 
de gevolgen van een hersenziekte. ‘de idee dat lijden ons 

zou louteren’, zo schreef hij, ‘is één van de meest verachtelijke 
religieuze drogredenen. Alsof het een stap op de weg naar een 
soort verlichting of verlossing zou zijn. Isabels lijden en sterven 
hebben haar, noch ons, noch de rest van de wereld, iets gebracht. 
wij hebben niets belangrijks geleerd, niets waar wie dan ook 
maar iets aan zou kunnen hebben. en Isabel heeft het zeker niet 
verdiend om naar een beter oord op te stijgen. want er was geen 
betere plek voor haar dan thuis bij haar familie.’ 31

Hoe indrukwekkend. Hoe bitter en boos. en vooral ook: 
hoe begrijpelijk. want hoe kunnen wij nog woorden vinden 
als een kind sterft en diepbedroefde ouders achterlaat? of ligt 
het probleem misschien daarin dat wij iets willen uitleggen dat 
helemaal niet uit te leggen valt?

Als het waar is dat God niet bestaat (zoals veel 
wetenschappers, journalisten en filosofen graag beweren); dat 
het leven geen doel heeft en dat de hele schepping in feite 
zinloos is—dan is er geen hoop en al helemaal geen antwoord op 
de vraag naar het waarom van het kwaad en het lijden. In 1958 
schreef erwin schrödinger, één van de pioniers op het gebied van 
de kwantummechanica: ‘Het pijnlijkst is het volledige zwijgen 
van al het wetenschappelijk onderzoek bij onze vragen naar het 
doel en de zin van de hele vertoning. Hoe nauwkeuriger we ons 
onderzoek doen, des te doellozer en absurder alles soms lijkt.’32 

Woorden 
schieten tekort 

als een kind 
overlijdt en 

de ouders 
diepbedroefd 
achterblijven. 
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de hele vertoning, de schepping zelf, 
doelloos en dwaas? maar waarop mogen we dan 
nog hopen? Zijn we dan toch niet meer dan een 
verzameling wezens die toevallig over gevoel 
beschikken en in een doelloze, dwaze kosmos 
schipbreuk hebben geleden? 
die altijd sterven en van wie 
de baby’s soms nog eerder 
overlijden dan zijzelf?

wat valt er nog te zeggen, 
zelfs over de dood van een kind, 
als het waar is wat de natuurkundige steven 
weinberg een twintigtal jaar later schreef: ‘Hoe 
inzichtelijker het universum lijkt te worden, hoe 
doellozer het tegelijkertijd lijkt.’33 

Niets, lijkt het wel. want hoe kan dit sterven, 
ieder sterfgeval, of wat dan ook, nog iets 
betekenen in een universum dat zelf totaal 
doelloos is? 

‘waarom zou het heelal een doel moeten 
hebben?’ vroeg Harvard astronoom martha 
Geller zich af. ‘welk doel? Het is gewoon een 
natuurkundig stelsel. waarom moet dat zo nodig 
een doel hebben? die vraag brengt me altijd van 
mijn stuk.’34 

Gewoon een natuurkundig stelsel, een 
doelloos systeem dat geen betekenis, geen 
zin heeft? Als de hele kosmos een zinloos 
natuurkundig systeem is, waar blijven wij dan 
nog—kleine en uiterst vergankelijke korrels 
levend materiaal, wonend op een piepklein 
planeetje dat draait om één van de miljarden 
sterren in één van de ontelbare sterrenstelsels? 
wij, arme ploeteraars die zo’n schreeuwende 
behoefte hebben aan betekenis en een doel, 
zouden dan nog zinlozer zijn dan het heelal op 
zich. 

Anderen betogen dat we moeten proberen 
zelf een doel te bedenken, dat alleen wijzelf 
betekenis aan ons leven kunnen geven. de 
invloedrijke atheïst friedrich Nietzsche beweerde 
dat elk mens voor zichzelf zijn eigen doel moet 
formuleren op basis van zijn geweten, van 
eerlijkheid en van trouw aan zichzelf.

Nietzsche’s eigen leven verliep tragisch. dat is 
op zich geen argument tegen zijn filosofie, maar 
het brengt ons wel bij de vraag: Hoe kunnen wij 

betekenis aan ons leven geven, als de grondstoffen 
van dat leven en alles wat daarmee samenhangt 
slechts ‘een natuurkundig systeem’ vormen, dat 
bovendien ‘doelloos’ is?

de christelijke schrijver william Lane Craig 
betoogt dat, als het atheïsme gelijk heeft, ‘de 
mens niet meer betekenis heeft dan een zwerm 
muggen of een boerenerf met varkens, want 
ze komen allemaal op dezelfde manier aan hun 
einde. Hetzelfde kosmische proces dat hen eerst 
heeft opgehoest zal hen uiteindelijk ook weer 
verzwelgen. dit geldt ook voor ieder individu. 
de bijdragen van de wetenschappers om meer 
kennis te vergaren, alle onderzoek van de medici 
om pijn en leed te verlichten, de pogingen van 
diplomaten om vrede te brengen, de moeite die 
goede mensen over de hele wereld doen om het 
lot van hun medemens te verbeteren—het doet 
er allemaal niet toe. op de keper beschouwd 
maakt het allemaal niets uit, totaal niets. Ieder 
mensenleven is zonder betekenis. en omdat 
onze levens uiteindelijk betekenisloos zijn, 
hebben de dingen waarmee we onze levens 
vullen ook geen betekenis.’35 

daaruit volgt ook dat het lijden en de dood 
in zo’n kosmos even betekenisloos, zinloos en 
hopeloos worden als al het andere dat bestaat.

Als je daarentegen in God gelooft en in het 
scenario van de strijd tussen goed en kwaad, 
geeft dit je op z’n minst nog een sprankje hoop, 
een beetje uitzicht op antwoorden op het 
enorme vraagstuk van het lijden en de dood. 
volgens deze visie is de mens geen toevallig 
resultaat van een hersenloze schepping, maar 
is hij iemand die geschapen is ‘naar Gods beeld’ 
(Genesis 1:27), naar het beeld van een God die 
zoveel om zijn schepping gaf, dat hij er in de 
persoon van jezus voor is gestorven.

Het kwaad bestaat echt, het lijden is 
echt en de dood is echt, omdat satan echt 
is. Hij is een werkelijk wezen dat in opstand 
is gekomen tegen de morele orde van de 

Wij zijn geschapen ‘naar Gods beeld’, naar 
het beeld van een God die zoveel om zijn 
schepping gaf, dat hij ervoor is gestorven in 
de persoon van Jezus.
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 1The New Yorker, 13 & 20 june 2011, p. 62. 
 2schrodinger, erwin, What is Life? Cambridge university 

Press, p. 138.
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 4Ibid.
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schepping. Hij heeft die rebellie naar planeet 
Aarde overgebracht. In het boek job lezen we 
hoe echt deze strijd is en welke verschrikkelijke 
gevolgen die voor de aarde en ons eigen leven 
heeft. job verloor niet alleen al zijn bezittingen 
en zijn rijkdom, maar hij verloor ook nog eens al 
zijn kinderen. ‘uw zonen en uw dochters zaten in 
het huis van hun oudste broer te eten en wijn te 
drinken. maar plotseling werd het huis getroffen 
door een hevige storm uit de woestijn, zodat de 
vier muren instortten, en uw kinderen onder het 
puin bedolven werden en de dood vonden’ (job 
1:18-19). 

en toch krijgt job aan het einde van het 
verhaal geen verklaring, geen rechtvaardiging 
voor hun dood. misschien is dat wel omdat er 
geen verklaring, geen rechtvaardiging is voor het 
kwaad. een verklaring zou deze gebeurtenis een 
soort zin geven, een rechtvaardiging—en dat 
willen we niet. 

In plaats daarvan wordt ons deze kostbare 
belofte gegeven dat, wanneer deze strijd van 
lijden, kwaad en sterven eenmaal voorbij is, God 
‘alle tranen uit hun zal ogen wissen. er zal geen 
dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, 
geen pijn, want wat er eerst was is voorbij’ 
(openbaring 21:4). 

Hoewel er tranen zullen zijn (hoe kan het ook 
anders, gezien alles wat er is gebeurd?), wordt 

ons hier de hoop gegeven dat niet alleen het leven 
zal doorgaan, maar ook dat de dood, het verdriet en 
het lijden, voor altijd ‘voorbij zijn’. we ontvangen de 
belofte van de ultieme uitweg die ons bevrijdt van 
de dingen die dit bestaan voor velen zo miserabel 
en belabberd maken. 

Het lijden, het kwaad en de dood zijn de realiteit 
van ons leven. Althans . . . van dít leven. we hebben 
allemaal geproefd van hun bitterheid en van alle 
onbeantwoord verdriet. Als er geen God is, hebben 
zij het laatste woord. maar als er een God is, een 
God die in de persoon van jezus aan het kruis is 
gestorven en weer is opgestaan, om het kwaad, het 
lijden en de dood een halt toe te roepen—dan zal 
er inderdaad een tijd komen waarin het leven, de 
vreugde en de troost zullen zegevieren. 

de ene visie biedt geen hoop, zelfs niet de 
mogelijkheid van hoop. de andere visie biedt niet 
alleen hoop, maar ook voldoende redenen om je 
die hoop eigen te maken. Zo niet, dan sta je met 
lege handen.
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Het is bepaald geen pretje om hier vast te zitten, op een piepklein planeetje, de derde 
klomp gerekend vanaf de zon, voorbestemd om (afhankelijk van de wetenschappelijke 
visie je aanhangt) te verbranden, te bevriezen of verpletterd te worden tot de grootte 

van een atoom. 

Is dit dan het noodlot dat ons allen te wachten staat?

dat hangt er maar vanaf. Als de atheïstische, materialistische kijk op de werkelijkheid waar is, 
dan moeten we concluderen dat de aarde en al het leven dat zich daarop bevindt, gedoemd is ten 
onder te gaan; vroeg of laat leggen we op de één of de andere manier allemaal het loodje. 

Per saldo, als koude, onverschillige krachten ons hebben geschapen, wie of wat zal deze 
krachten er dan van kunnen weerhouden ons ook weer te verzwelgen? 

maar klopt dat wel? Is dit een juiste kijk op de werkelijkheid? Zijn er ook aanwijzingen dat de 
werkelijkheid veel groter en breder is en veel meer mogelijkheden heeft (met zelfs ruimte voor 
het wonderbaarlijke), dan het seculiere denken ons wil doen geloven? durven we nog ergens op 
te hopen? en zo ja, wat is daarvoor de reden? Is deze hoop meer dan een radeloos verlangen van 
mensen die wanhopig proberen aan het onrecht van deze wereld te ontkomen? of bestaan er ook 
gegronde redenen om aan deze hoop vast te houden en te blijven geloven in het wonderbaarlijke? 

en als er zulke redenen bestaan, welke zijn dat dan? waarom zouden we er geloof aan moeten 
hechten?

te HoPeN?
Is er iets om op 
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Vierkante cirkels?

wanneer een graafwesp haar eitjes 
gaat leggen, graaft zij eerst een 
holletje. dan steekt zij met haar 

angel een krekel en verlamt die met haar 
gif, net genoeg om hem niet te doden. de 
verlamde krekel sleept zij vervolgens naar haar 
holletje. de wesp legt haar eitjes naast de krekel 
in het hol, bedekt het hol, gaat weg en komt 
nooit meer terug. wanneer de eitjes uitkomen, 
voeden de larven zich met de krekel die nog 
niet vergaan is, omdat deze nog niet helemaal 
dood was. 

vlak voordat de wesp de krekel definitief in 
het gat stopt, laat zij deze eerst voor de ingang 
van het holletje liggen en gaat dan zelf naar 
binnen om het holletje aan een laatste inspectie 
te onderwerpen. tijdens die inspectie kan een 
onderzoeker de krekel een stukje verschuiven. 
Als de wesp uit het hol komt, mist zij de 
krekel. Ze vindt hem, sleept hem weer naar de 
opening en gaat weer naar binnen om het hol 
te inspecteren. Als de onderzoeker de krekel 
dan weer verplaatst, doet de wesp opnieuw 
hetzelfde. Ze sleept de krekel terug naar de 
ingang van het hol en gaat dan eerst weer naar 
binnen om het hol te inspecteren. dit gebeurt 
telkens weer. op de één of andere manier lukt 
het de wesp niet aan dit geprogrammeerde 
inspectiegedrag te ontkomen. sommigen 
hebben dit experiment gebruikt om aan 
te tonen dat zelfs ogenschijnlijk doordacht 
gedrag een automatisme kan zijn. Het 
tegenovergestelde van een vrije wil.

Natuurlijk is het de vraag of we het gedrag 
van wespen zonder meer kunnen toepassen op 

de menselijke vrije wil (of het gebrek daaraan). 
maar zelfs na duizenden jaren is de discussie 
over de vrije wil van de mens nog steeds 
actueel, waarbij er zelfs mensen zijn die wespen 
gebruiken om hun gelijk aan te tonen!

de bijbel stelt niet expliciet dat de mens 
over een vrije wil beschikt. maar dat is wel 
het uitgangspunt. vrijwel niets in de bijbel is 
namelijk zinnig, tenzij we er van uitgaan dat de 
mens een vrije keus heeft.

de misschien wel wonderbaarlijkste 
bijbeltekst over de vrije wil slaat niet eens op 
de mens. Hij gaat over satan, de gevallen engel, 
die voor zo ontzettend veel ellende hier op 
aarde heeft gezorgd. 

Als er over Lucifer in de hemel wordt 
gesproken, zegt de bijbel: ‘onberispelijk 
waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij 
geschapen werd, totdat er onrecht in u werd 
gevonden’ (ezechiël 28:15, NbG ‘51). 

In deze tekst staat hetzelfde woord voor 
‘scheppen’ als in Genesis 1:1, toen God de 
hemel en de aarde schiep. de bijbel gebruikt dit 
woord alleen voor dingen en wezens die God 
zelf schept. Kortom: we hebben hier te maken 
met een volmaakt wezen, geschapen door een 
volmaakte God in een volmaakte hemel—en 
toch wordt er onrecht in hem gevonden?

Hoe kan dat? Het antwoord ligt besloten in 
één enkel woord: liefde.

Liefde? ja, omdat liefde alleen echte 

Gedwongen liefde is net zo 
ongerijmd als een vierkante cirkel. 

te HoPeN?
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liefde is, als die uit vrije 
wil wordt gegeven. Zelfs 
God kan geen gedwongen 
liefde scheppen. Liefde 
eisen staat gelijk aan haar 
tenietdoen. Net zoals God 
geen getrouwde vrijgezel kan 
scheppen, omdat vrijgezellen 
per definitie nu eenmaal 
ongetrouwd zijn. Zo kan hij 
ook geen gedwongen liefde 
scheppen, omdat liefde 
alleen uit vrije wil kan worden 
gegeven. Gedwongen liefde 
is net zo ongerijmd als een 
vierkante cirkel.

ellen white heeft het 
als volgt beschreven: ‘Het 
uitoefenen van geweld is 
in strijd met de beginselen 
van Gods bestuur. Hij wil 
alleen uit liefde gediend 
worden en liefde kan niet 
worden afgedwongen, kan 
niet worden verkregen door 
geweld of gezag. Liefde 
wordt alleen gewekt door 
liefde.’36 

maar als we erkennen dat liefde—om 
liefde te kunnen zijn—uit vrije wil moet 
worden geschonken; als het zo is dat God, 
als hij wezens wenste die zijn liefde konden 
beantwoorden, niet anders kon dan hen als 
vrije wezens scheppen—dan brengt ons 
dat bij een andere vraag. Als God alwetend 
is, waarom heeft hij ons dan geschapen? dan 
wist hij toch dat wij zouden bezwijken voor 
het kwaad en de wereld zoveel ellende 
zouden bezorgen? om maar niet te spreken 
over het leed dat hijzelf te dragen zou 
krijgen? Het antwoord moet wel liggen in 
het feit dat God ook in alle opzichten liefde 
is. ouders met een kinderwens weten dat 
hun kinderen hen veel kopzorgen zullen 
geven. toch zijn ze dolblij bij de geboorte 
van hun lastpakken-in-spe. Hun verlangen 
om liefde te geven en beantwoord te zien is 
groter dan hun angst voor moeilijkheden. bij 
God was het niet anders.

daarbij komt dat de vreselijke strijd 
tussen goed en kwaad voor eens en altijd 

duidelijk maakt hoe God is: eerlijk, goed en 
liefdevol.

maar is dat dan eerlijk—dat wij hier op 
aarde lijden onder de strijd tussen goed en 
kwaad, terwijl God zich veilig in de hemel 
nestelt en zijn bewijs geleverd ziet worden?

er is eigenlijk maar één antwoord op deze 
belangrijke vraag: het kruis waaraan God in de 
persoon van jezus heeft gehangen. Hij heeft 
daar voor iedereen gezamenlijk doorstaan wat 
wij slechts individueel kunnen ervaren.

wat bedoelen we hiermee?

de filosoof friedrich Nietzsche schreef eens: 
‘uiteindelijk ervaart men alleen zijn eigen ik.’37 
en Nietzsche heeft gelijk. wanneer wij bedroefd 
zijn met de bedroefden, huilen met wie verdriet 
hebben en lijden met wie lijden, geven we 
slechts uiting aan onze eigen droefheid, ons 
eigen verdriet en ons eigen lijden en niet aan 
dat van de ander. Het is ons eigen bloed dat 

© www.istockphoto.com
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vloeit, we spuwen ons eigen speeksel, wij zweten ons eigen zweet—en 
niet dat van een ander, hoe verbonden we ons ook met die ander voelen. 
de pijn van andere mensen komt altijd en alleen maar bij ons binnen 
via een filter—dat van onszelf. we kunnen dan ook niet meer dan alleen 
onze eigen pijn kennen. 

weliswaar huiveren wij bij het horen van grote aantallen slachtoffers 
(tienduizend doden hier, zes miljoen doden daar, tweehonderdduizend 
doden elders), maar geen van deze slachtoffers heeft meer geleden dan 
één mens kan ervaren. Zij hebben niet meer pijn geleden dan wat hun 
eigen lichaam hen toeliet te voelen. we kennen alleen onze eigen pijn en 
geen grammetje meer. 

daar tegenover staat dat God zelf in Christus in één keer en voor de 
gehele mensheid, alle pijn en leed heeft gedragen, die wij alleen maar 
individueel kunnen ervaren. God heeft aan het kruis meer geleden dan 
welke mens ook ooit kan ervaren.

In jesaja 53 wordt gesproken over jezus aan het kruis. ‘maar hij was 
het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam’ (jesaja 53:4). om 
de ziekten en het lijden van wie gaat het hier? jezus droeg hier het lijden 
en de ziekten van de hele wereld. Alle menselijke pijn, alle zorgen, alle 
ziekte zijn in de wereld gekomen als gevolg van het kwaad. en aan het 
kruis kwam het volle gewicht van dit kwaad, de zonde van de wereld (en 
alle ellendige gevolgen daarvan) op jezus neer.

In plaats van veilig in de hemel genesteld te blijven, heeft God in 
Christus vele malen meer geleden dan een mens ooit kan ervaren. 
Niemand heeft ooit zo’n hoge prijs voor de vrije wil betaald—beter 
gezegd, voor het misbruik van de vrije wil—als God zelf. 

de bijbel noemt jezus ‘het Lam, dat geslacht is, sedert de 
grondlegging der wereld’ (openbaring 13:8, NbG ‘51). dit betekent dat 
hij dit verlossingsplan al had uitgewerkt voordat hij de wereld schiep. 
Het laat zien hoe voor God vrije wil en keuzevrijheid dierbaar en van 
fundamenteel belang zijn. Hij wist wat er zou gebeuren en ondanks de 
enorme prijs die hij daarvoor zou moeten betalen, heeft hij ons met een 
vrije wil geschapen in plaats van ons te maken als hersenloze machines 
die niet tot echt liefhebben in staat zouden zijn.

Liefde is het grote grondbeginsel van Gods universum. we kunnen 
liefhebben omdat wij als vrije mensen zijn geschapen; en wij zijn als 
vrije mensen geschapen om lief te kunnen hebben—niet alleen onze 
medemensen, maar bovenal God. juist onze verbondenheid met God is 
onze ontsnappingsroute uit deze gebroken wereld. ‘de wereld met haar 
begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid’ 
(1 johannes 2:17). God gaat een nieuwe wereld beginnen. Iedereen die 
voor de liefde gekozen heeft, heet hij daarin hartelijk welkom.

36 ellen G. white, jezus, de Wens der Eeuwen (Alphen aan de Rijn: uitgeverij veritas, 
1980), blz. 13.

37 friedrich Nietzsche, Thus spoke Zarathustra (New York: Penguin books, 1996), blz. 
173. In het Nederlands verschenen onder de titel: Aldus sprak Zarathustra, o.a. bij uitgeverij 
wereldbibliotheek. 

God heeft 
aan het kruis 

meer geleden 
dan welke 

mens ook ooit 
kan ervaren.
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de britse schrijver simon Critchley 
begint zijn boek Over mijn lijk 
met de volgende woorden: 

‘dit boek gaat uit van een eenvoudige 
veronderstelling, namelijk dat het leven in 
ons deel van de wereld zich niet laat bepalen 
door alleen angst voor de dood, maar vooral 
door een verpletterend spookbeeld van 
totale verdelging. dit spookbeeld betreft niet 
alleen het onvermijdelijke van ons einde, al 
dan niet voorafgegaan door pijn en zinloos 
lijden, maar ook het schrikbeeld van wat ons 
in het graf wacht, waar ons lichaam in een 
dichtgespijkerde kist, diep onder de grond, zal 
dienen als voer voor wormen.”38 

Critchley heeft een punt. de dood 
vernietigt alles wat leeft. wat heeft het leven 
eigenlijk nog te betekenen als je vroeg of laat 
toch sterft? Als iedereen die jou heeft gekend 
zal overlijden? Als iedereen dood gaat die jij 
ooit hebt beïnvloed? Als alle herinneringen 
aan jou uitgewist zullen zijn, opgeslokt in 
de warmtedood van de kosmos? (Hoewel 
sommige astronomen ervan overtuigd zijn dat 
het universum weer in elkaar zal klappen tot 
de grootte van niet meer dan een vuist. deze 
afloop wordt ook wel de Big Crunch genoemd.) 
Hoe dan ook, de meeste astrofysici menen dat 
het universum zal uitsterven. uiteindelijk gaan 
we toch allemaal dood. dus wat maakt het nog 
uit? ‘wat voor zin heeft mijn leven’, vroeg Leo 
tolstoj zich af, ‘als alles zal worden tenietgedaan 
door de onvermijdelijke dood die mij te 
wachten staat?’39 

‘ . . . en het spookbeeld 
van wat ons te 

wachten staat in het 
graf, waar ons lichaam 
in een dichtgespijkerde 

kist, diep onder de 
grond, zal dienen als 

voer voor de wormen.’ 
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bryan magee was een bekende engelse 
schrijver, muziekrecensent en politicus. Als dertiger 
werd hij plotseling overvallen door een heel sterk 
en kil besef van zijn sterfelijkheid. Als atheïst was 
hij ervan overtuigd dat er niets anders was dan dit 
leven. Punt uit. Zonder hoop op iets erna, besefte 
hij hoe weinig betekenis het allemaal eigenlijk 
had. ongeacht wat hij met zijn leven deed, of zijn 
leven nu een mislukking of een succes was, gold 
voor hem: ‘. . . dit alles zou voor mij of voor anderen 
helemaal niets uitmaken op het moment dat we 
allemaal niets zouden zijn, zoals iedereen zou 
worden, ook degenen die nog niet geboren zijn; 
dat het daarom niets kon uitmaken of ik stierf en 
het geen verschil had gemaakt als ik nooit geboren 
was; dat dit allemaal geen betekenis had, volstrekt 
zinloos was, en dat alles uiteindelijk niets was.’40  

‘dat alles uiteindelijk niets was.’ ja, maar dat 
geldt alleen als er inderdaad geen God is en als 
dit leven dus alles is wat we hebben. dat is zo 
vanwege de dood en wat die met ons leven doet. 
we zeggen vaak dat de dood deel uitmaakt van 
het leven. maar dat klopt niet. de dood is juist de 
ontkenning van het leven en geen deel ervan. 
maar kennelijk zijn wij zo gehersen-spoeld door 
de alomtegenwoordigheid van de dood en is 
ons wezen zo doortrokken van het spectrum van 
sterfelijkheid dat vastgekleefd zit aan iedere atoom 
lucht die we inademen, dat wij tegenpolen bij 
elkaar zetten en dan beweren dat zij hetzelfde zijn!

men kan niet ontkennen dat het de 
wetenschap is gelukt om pakweg twintig, dertig 
jaar aan ons leven toe te voegen. Alsjeblieft! 
twintig of dertig jaar klinkt als een belabberde 
grap, vergeleken bij de eeuwigheid die maar 
doorgaat terwijl wij niet verder komen dan 
‘van stof tot stof’. want zelfs met al onze 
vooruitgang—we sturen robots naar mars, we 
ontwikkelen een iPhone, we ontcijferen het dNA 
en het genoom—is alles uiteindelijk zinloos in 
een universum waar geen godheid is en waar 
onze meest onvermurwbare en onbarmhartige 
vijand, de dood, geen overgave accepteert en 
geen krijgsgevangenen maakt, maar aanvalt, 
ons vanuit een hinderlaag bespringt en ons net 
zolang bombardeert tot er niets levends meer in 
ons te vinden is en alles is vergaan. de dood is 
een onmogelijke tegenstander voor de mens. wij 
kunnen hem onmogelijk verdrijven of vernietigen 
om de eenvoudige reden dat hij bestaat uit wat we 
zijn. In een evolutionair wereldbeeld zonder God 
zijn leven en dood niet meer dan verschillende 
versies van dezelfde stamppot. de levenden zijn 
geworden tot donzige versies van de doden. 

en dat is precies de reden waarom het 
Nieuwe testament, het laatste deel van de 
christelijke bijbel, ons keer op keer duidelijk 
maakt dat jezus de dood heeft overwonnen en 
dat hij ons de belofte van eeuwig leven geeft. 
Het Nieuwe testament biedt sterke argumenten 
om in de realiteit van zijn opstanding te 
geloven. door die opstanding mogen wij erop 
vertrouwen dat er een dag komt dat ook wij 
uit de dood zullen opstaan. uiteindelijk is het 
eeuwige leven het enige dat dit leven zin geeft. 
want wat is de zin van het leven, ieder leven, als 
dat leven bestemd is om tot stof terug te keren 
en dat voor altijd te blijven? 

maar stof hoeft niet ons eindstadium te zijn. 
jezus heeft voor een uitweg gezorgd. Hij is in 
de eerste plaats naar deze wereld gekomen om 
ons van de eeuwige dood te verlossen. Zonder 
zijn komst zou dat ons noodlot zijn geweest. 
door ons van de dood te redden en ons nu de 
hoop op deze bevrijding te bieden, krijgt ons 
leven een nieuwe betekenis, een doel—iets dat 
anders onmogelijk zou zijn geweest. 

Hieronder volgt een kleine selectie uit de 
reeks geweldige beloftes waarop we dankzij 
jezus aanspraak kunnen maken: 

‘de laatste vijand die vernietigd wordt is 
de dood’ (1 Korintiërs 15:26.) ‘Ik geef ze eeuwig 
leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand 
zal ze uit mijn hand roven’ (johannes 10:28). 
‘Het loon van de zonde is de dood, maar het 
geschenk van God is het eeuwige leven in 
Christus jezus, onze Heer’ (Romeinen 6:23). 
‘dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig 
leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon’ 
(1 johannes 5:11). ‘deze kennis van de ware 
vroomheid geeft ons hoop op het eeuwige 
leven dat God, die niet liegt, vóór alle tijden 
heeft beloofd’ (titus 1:1-2).

‘Alles was uiteindelijk 
niets.’ Ja, maar dat 

geldt alleen als er 
inderdaad geen God is 

en als dit leven dus alles 
is wat we hebben.
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wat is het alternatief? de grote uiteindelijke 
crash? de kosmische warmtedood? Zelfs met een 
dergelijk spectaculair einde van de kosmos biedt 
een wereldbeeld zonder God (dat eigenlijk een 
heel beperkt en bekrompen wereldbeeld is) ons 
niets dan wanhoop en uitzichtloosheid. maar hoe 
kan het ook anders, als je de mensheid ziet als 
wezens die door toeval zijn ontstaan, schepsels 
die wel kunnen nadenken over de eeuwigheid 
en het bovennatuurlijke, maar die dat doen met 
een lichaam en een stel hersens die voor het 
grootste gedeelte uit stof en water bestaan en dus 
vergankelijk en aards zijn? 

daartegenover hebben we, dankzij jezus, niet 
alleen een fantastisch vooruitzicht ontvangen, 
maar hebben we ook nog eens keiharde redenen 
gekregen om daarin te kunnen geloven. Hoewel 
er natuurlijk altijd zaken zullen zijn die wij niet 
kunnen bevatten, blijft er nog steeds genoeg 
over om hem te vertrouwen. de belofte van 
de opstanding, de belofte van het eeuwige 
leven—het zijn beloftes over een uitweg uit deze 
puinhopen die ons zoveel meer houvast bieden 
dan de stelling over ‘voer voor wormen’ van simon 
Critchley. 

Critchley gaf ons zijn visie op leven en dood. 
dit is daarentegen Paulus’ visie: ‘wanneer het 
signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem 
verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de 
Heer zelf uit de hemel neerdalen. dan zullen eerst 
de doden die Christus toebehoren opstaan, en 
daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen 
met hen op de wolken worden weggevoerd en 
gaan we in de lucht de Heer tegemoet. dan zullen 
we altijd bij hem zijn. troost elkaar met deze 
woorden’ (1 tessalonicenzen 4:16-18). 

troost, daar gaat het om! door jezus en de 
geweldige beloftes die hij ons met zijn dood en 
opstanding heeft gedaan, mogen wij (nu al!) 
leven vanuit de zekerheid dat de dood niet het 
laatste woord heeft. God heeft het laatste woord 
en dit is wat hij ons wil meegeven: ‘Zie, ik schep 
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. wat 
er vroeger was raakt in vergetelheid, het komt 
niemand ooit nog voor de geest’ (jesaja 65:14).

38 simon Critchley, Over mijn lijk; Wat filosofen en hun 
dood ons leren (scriptum, 2011), blz. 11.

39 Leo tolstoy, A confession and Other Stories, (Penguin 
book, New York, 1987) blz. 35. In het Nederlands verschenen 
onder de titel Mijn biecht (utrecht: uitgeverij bijleveld, 2009). 

40 bryan magee, Bekentenissen van een Filosoof 
(uitgeverij Anthos, 1997), blz. 336.

PREPARE/ENRICH is een op-maat-gemaakte evaluatie 
van je relatie! Het onderzoekt de kracht en de 
groeigebieden van de relatie. Via een rapport en een 
gesprek met een facilitator krijg je snel nieuw inzicht 
in jezelf en je relatie. 

WERELDWIJD AL MEER DAN 3 MILJOEN RELATIES  
GEHOLPEN EN VERSTEVIGD!

bouwen aan een sterke relatie 

®

PREPARE/ENRICH is voor iedereen die gaat 
trouwen, die hulp in zijn/haar relatie nodig 
heeft, of die zijn/haar 
relatie wil versterken.

PREPARE/ENRICH is vanaf zomer 2015 in de 
Nederlandse taal beschikbaar. Houd de website in de 
gaten voor updates!

PREPARE/ENRICH geeft ook trainingen voor facilitators. 
Deze trainingen zijn toegankelijk voor predikanten, 
psychologen, artsen, en overige professionals in het 
maatschappelijk werk. 

Op zoek naar een facilitator? 
WWW.PREPARE-ENRICH.NL

Deelnemen? Vind een 
facilitator bij jou in de 
buurt. Deze facilitator 
begeleidt het proces 
en zal je vertellen wat 
je moet doen.

bouwen aan een sterke relatie 

®
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OVERzIchT:
 
Kom tot leven 
(28 lessen)
een eigentijdse bijbelcursus voor 
beginners, of voor hen die het weer 
eens fris willen horen. 
 
In en om de Bijbel 
(9 lessen)
Achtergrondinformatie over de cultuur, 
het klimaat, de feesten, het land en het 
ontstaan van de bijbel.

Archeologie in bijbelse landen 
(10 lessen)
fantastische cursus, die door middel 
van de opgravingen laat zien hoe 
de bijbel bevestigd wordt.
 
God, wie was dat ook alweer? 
(6 lessen zonder huiswerk)
Cursus voor diegenen die wel met geloof zijn opgegroeid, 
maar er verder niet veel mee doen. de hoofdlijnen van Gods 
boodschap aan de mens in zes korte, pakkende lessen.
 
het verzegelde boek geopend 
(7 lessen)
een dieper gaande cursus over het bijbelboek daniël. 
 
Openbaring  
(10 lessen)
een studie die het cryptische bijbelboek openbaring 
toegankelijk maakt.

bezoek w w w . e s d a - o n l i n e . n l 
of neem contact op met het esdA-Instituut.
Nederland: Amersfoortseweg 18, 3712 bC Huis ter Heide, 030-6931509.
belgië: ernest Allardstraat 11, 1000 brussel, 02-5113680.

Wat leert 
de BijBel over

*Levenszin?
*ReLaties?
*Gezondheid?
*de toekomst? 
*Leven ... en oveR dood?

het esda-instituut, een initiatief van 
de 

zevende-dags adventisten, w
erkt aan de 

verbetering van de algemene bijbelkennis. 

daartoe geeft het (gratis) on
line en 

schriftelijke cursussen uit. 



Wie keert de
 verloedering?

George Carlin was een 
grofgebekte Amerikaanse 
stand-up comedian die 

voor niemand respect had. deze ‘st. 
George’ zei: ‘Ik heb er genoeg van 
iedere keer te horen praten over al 
die onschuldige slachtoffers. Ik vind 
dit zo’n achterhaald idee. er bestaan 
geen onschuldige slachtoffers. Als je 
op deze aarde bent geboren, ben je 
schuldig. Punt uit, klaar . . . volgende 
zaak. je geboorteakte is het bewijs van 
je schuld.’ 41

Alhoewel Carlin niet bepaald 
bekend stond om zijn theologische 
scherpzinnigheid, had hij wel een 
punt. wij zijn schuldig; we hebben 
allemaal misgeschoten. Natuurlijk kun 
je jezelf met anderen vergelijken en 
dan tot de conclusie komen dat je het 
nog niet zo slecht doet. ‘Ik heb nog 
nooit een bioscoopzaal vol mensen met 
een machinegeweer neergemaaid . . . 
Ik heb geen kleuter misbruikt . . . Ik heb 
nog nooit een bank beroofd of mensen 
gegijzeld . . . Ik ben best aardig, of niet 
soms?’

Natuurlijk was jozef fritzl, de 
oostenrijker die zijn dochter jarenlang 
in een kelder gevangen hield en haar 
veelvuldig verkrachtte, niet zo’n grote 
schurk als die andere oostenrijker, 
Adolf Hitler. maar dat maakt fritzl 

Mensen met een 
vrije wil, die zelf 
konden kiezen, 

hebben de verkeerde 
keuzes gemaakt. En 

daarom is ‘de hele 
schepping schuldig 

voor God’. 
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nog niet tot een goed mens. Het kan best zijn 
dat jij een waardeloze, egoïstische en gierige 
viezerik bent, maar je zult altijd wel iemand 
kunnen aanwijzen die nóg waardelozer, nóg 
zelfzuchtiger, vrekkiger en vunziger is dan jij.

Zelfs in onze postmoderne samenleving, 
waarin we elkaar niet snel veroordelen, 
lopen de meeste mensen toch rond met 
enig schuldgevoel. we plegen dan wel geen 
seriemoorden of verlekkeren ons niet aan 
kinderporno. we verschuilen ons misschien 
achter een houding van ‘ach, wat is waarheid?’ 
toch weet ieder mens in het diepst van z’n 
ziel wat hij verkeerd heeft gedaan. stel jezelf 
de vraag maar: ‘Hoeveel dingen heb ik gedaan, 
waarvan ik absoluut niet wil dat ze op het Internet 
of in de krant komen? Voor welke dingen zou ik me 
kapot schamen als die op de één of andere manier 
openbaar werden?’ Als je nog nooit iets hebt 
gedaan waarvoor je je schaamt, dan ben jij die 
ene uitzondering die de regel bevestigt. deze 
regel vinden we in de volgende bijbelteksten: 
‘er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één, 
. . . uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen 
opgelegd en staat de hele wereld schuldig voor 
God’ (Romeinen 3:10, 19).

oorlogen, geweld, misdaad, de kloof tussen 
arm en rijk, milieuvervuiling, de verloedering, 
het onrecht; het is allemaal echt niet bij toeval 
de wereld binnengekomen. mensen met een 
vrije wil, die zelf konden kiezen, hebben de 
verkeerde keuzes gemaakt. daarom is ‘de hele 
schepping schuldig voor God’. en dat geldt ook 
voor ons.

dat is precies de reden waarom jezus 
Christus naar de wereld is gekomen—om voor 
iedereen te doen wat niemand van ons uit 
zichzelf kan, namelijk een uitweg bieden uit 
het verloederingsproces van deze wereld. de 
bijbel spreekt over een God die onze tweestrijd 
begrijpt en die ons wil redden door een uitweg 
te openen uit het verderf dat de mensheid zelf 
heeft teweeggebracht. Hij neemt ons tegen 
onszelf in bescherming. daarom is jezus onder 
ons verschenen. Hij heeft ons zien laten zien 
hoe we er in werkelijkheid voor staan. Hij 
biedt een ontsnapping aan de gevolgen van 
onze vele verkeerde beslissingen. dit zegt de 
bijbel erover: ‘God heeft zijn Zoon niet naar de 
wereld gestuurd om een oordeel over haar te 

vellen, maar om de wereld door hem te redden’ 
(johannes 3:17).

Het werkt zo: Het maakt niet uit wat je 
vroeger verkeerd hebt gedaan of waar je de 
plank nog steeds misslaat, of wat je misslagen 
zijn uit het verleden of je miskleunen van 
vandaag—twee duizend jaar geleden heeft 
jezus aan het kruis de schuld voldaan voor alles 
wat je hebt gedaan of nu doet. jezus heeft de 
gevolgen van de zonden op zich genomen—
ook die van jou, d.w.z. van iemand die naast 
het doel schiet (de letterlijke betekenis van 
het woord ‘zondaar’), van iemand die zijn 
doel vaak heeft gemist en anderen heeft 
gekwetst (en wees eerlijk, dat is meer dan eens 
voorgekomen!). jij hoeft de gevolgen daarvan 
nu niet meer te dragen! 

‘Christus werd behandeld zoals wij 
verdienen, opdat wij behandeld zouden 
worden zoals hij dat verdient. Hij werd 
veroordeeld voor onze zonden, waaraan hij 
geen deel had, opdat wij gerechtvaardigd 
zouden worden door zijn gerechtigheid, 
waaraan wij geen deel hadden. Hij onderging 
de dood die voor ons was bestemd, opdat 
wij het leven zouden ontvangen dat hem 
toebehoorde.’42 

In tegenstelling tot alle andere mensen 
was jezus zonder zonde. Hij was volmaakt 
goed. Hij is op geen enkele manier in de fout 
gegaan, nooit. Zijn Cv is een onafgebroken 
rij van woorden en daden die passen bij hoe 
God het leven bedoeld heeft. Hij heeft dat 
doel nooit gemist. Het Goede Nieuws is niet 
alleen dat jezus ‘voor ons gestorven is toen 

Jezus heeft de gevolgen 
van de zonden op zich 
genomen—ook die van 
jou, d.w.z. van iemand die 
naast het doel schiet (de 
letterlijke betekenis van het 
woord ‘zondaar’). 
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41 http://psychologyproductsandservices.blogspot.
com/2011/09/psychology-of-guiltpart-iii.html

42 ellen G. white, Jezus, de Wens der Eeuwen (Alphen aan 
de Rijn: uitgeverij veritas, 1980), blz. 16. 

wij nog zondaars waren’ (Romeinen 5:8), en 
zo de prijs voor onze missers heeft betaald, 
maar ook dat zijn volmaakte goedheid ons 
wordt toegerekend. Zijn rechtvaardigheid 
komt op ons conto te staan en wordt zo onze 
rechtvaardigheid. 

dit is wat de theologische term 
‘rechtvaardiging door het geloof’ inhoudt. 
Het wil eigenlijk zeggen dat wij, door ons vast 
te klampen aan jezus (in hem te geloven), 
in het oordeel als het ware gekleed gaan in 
jezus’ goedheid. jezus’ leven in volmaakte 
gehoorzaamheid en heiligheid telt dan als het 
onze. Zo komen we door het oordeel—niet op 
grond van onze eigen prestaties en daden (die 
zouden toch alleen maar tot een veroordeling 
leiden), maar omdat onze fouten en gebreken 
door jezus’ goedheid worden bedekt. deze 
rechtvaardigheid is een geschenk van God. wij 
kunnen het niet verdienen met prestaties of 
door nauwgezet de wet na te leven. Nee, dit 
wordt ons geschonken. 

‘daarom is voor hem geen sterveling 
onschuldig omdat hij de wet naleeft, want 
juist de wet leert ons de zonde kennen . . . God 
schenkt vrijspraak aan allen die in jezus Christus 
geloven. en er is geen onderscheid. Iedereen 
heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid 
van God; en iedereen wordt uit genade, die 
niets kost, door God als een rechtvaardige 
aangenomen omdat hij ons door Christus jezus 
heeft verlost’ (Romeinen 3:20-24).

ja, door zo’n band met jezus worden 
we gezien alsof wij zonder zonde en net zo 
volmaakt zijn als jezus. over goed nieuws 
gesproken!

maar het goede nieuws wordt nog beter. 
Niet alleen worden wij gezien als volmaakte 
mensen. door die geloofsrelatie verandert 
ons leven ook nog eens radicaal. Het woord 
‘christelijk” betekent letterlijk ‘net als Christus’. 
dat houdt in dat zijn goedheid ons niet alleen 
wordt toegerekend, maar dat die ook nog 
eens zichtbaar wordt in ons leven. jezus is 
de enige mens geweest wiens leven nooit 
is aangetast door verloedering. In het leven 
van ieder die zich aan jezus verbindt, die 
zijn leven in zijn handen legt, begint jezus 
herstelwerkzaamheden. Hij laat ons deel 
krijgen aan zijn goddelijke natuur. Hij geeft 
ons kracht om zijn voorbeeld na te volgen. 
we mogen afstand nemen van het verderf 
waarmee het menselijke leven zo intens 
doordrenkt is.

wanneer wij ons leven aan jezus geven, 
leggen we ons oude ‘ik’ en zijn verdorven 
manier van leven af. wij ontvangen van 
jezus een nieuw leven. of, zoals Paulus het 
omschrijft: ‘. . . ikzelf leef niet meer, maar 
Christus leeft in mij. mijn leven hier op aarde 
leef ik in het geloof in de Zoon van God, die 
mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft 
prijsgegeven’ (Galaten 2:20). 

dat wil nog niet zeggen dat je 
ogenblikkelijk volmaakt bent. Het betekent 
wél dat jij in Gods ogen volmaakt bent. 
vervolgens gaat hij met jou aan de slag, met 
volmaaktheid als het uiteindelijke doel. dat 
proces duurt langer dan levenslang, met 
alle hoogte- en dieptepunten die daarbij 
horen. Paulus schrijft hierover: ‘Ik ben ervan 
overtuigd dat hij die dit goede werk bij u 
begonnen is, het ook zal voltooien op de dag 
van Christus jezus’ (filippenzen 1:6).

George Carlin had gelijk: ‘je bent schuldig, 
punt uit, klaar, volgende zaak.’ Zelfs voor 
niet-christenen is dat dus duidelijk. maar 
jezus, Gods Zoon, was niet schuldig, aan 
niets, nooit. Hij was goed en volmaakt. Hij 
stelt ons zijn goedheid en volmaaktheid ter 
beschikking. omarm je hem, dan omarm je 
een nieuw leven. 

Ja, door zo’n band met 
Jezus worden we gezien 
alsof wij zonder zonde 
en net zo volmaakt zijn 
als Jezus. Over goed 
nieuws gesproken!
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De reDDing

stel je het volgende scenario eens 
voor: een kind wordt ontvoerd en de 
ouders betalen de ontvoerders een 

enorm bedrag aan losgeld om het weer vrij te 
krijgen. er is echter één probleem—nadat het 
gevraagde losgeld is betaald, halen de ouders 
hun kind niet op.

bizar? Net zo bizar als de gedachte dat jezus 
Christus niet naar de aarde zou terugkeren om 
ons op te halen. waarom? omdat hij een hoge 
losprijs voor ons heeft betaald—zijn eigen 
leven. 

‘Zoals de mensenzoon niet gekomen is om 
gediend te worden, maar om te dienen en zijn 
le-ven te geven als losgeld voor velen’ (matteüs 
20:28).

‘want er is maar één God, en maar één 
bemiddelaar tussen God en mensen, de mens 
Christus jezus, die zichzelf gegeven heeft als 
losgeld voor allen, als het getuigenis voor de 
vastgestelde tijd’ (1 timoteüs 2:5-6). 

In de bijbel lezen we dat wij “met kostbaar 
bloed” zijn vrijgekocht (1 Petrus 1:19). Het 

idee van ‘vrijkopen’ heeft dezelfde lading als 
‘verlossen.’ Christus heeft onze verlossing met 
zijn eigen leven betaald. Het zou dus te gek 
voor woorden zijn als hij niet zou terugkeren 
om degenen op te halen die hem zoveel 
hebben gekost!

en dat is dus precies waar het bij de 
wederkomst om draait: jezus komt terug om al 
degenen op te halen voor wie hij bij zijn eerste 
komst naar deze wereld al heeft betaald. Het 
eigenlijke doel van zijn eerste komst was dat hij 
zou kunnen terugkomen. Zijn eerste komst is 
het met bloed (zijn eigen bloed!) ondertekende 
garantiebewijs van zijn terugkeer. want als hij 
niet terugkeert, is alles wat hij bij zijn eerste 
komst heeft verricht (zijn menswording, zijn 
volmaakte leven en zijn sterven aan het kruis) 
voor niets geweest. wat voor zin zou dat dan 
hebben gehad?

jezus’ terugkeer is nog toekomst. daardoor 
is het mogelijk er nog allerlei speculaties op 
los te laten. er zijn boeken en films die zijn 
terugkeer beschrijven als een heimelijke 
gebeurtenis. In dat scenario zou jezus de 
gelovigen stiekem van de aarde ophalen 

De wederkomst betekent voor 
de gelovigen dat zij worden 
gered van het ergst mogelijke 
verderf: de verderfelijkheid van 
de dood. ©
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en naar de hemel voeren. de achtergebleven 
mensen zouden zich dan verwonderd afvragen 
waar al die mensen opeens gebleven waren.

In de bijbel vinden we echter een heel ander 
script voor Christus’ terugkeer. Lees de volgende 
bijbelgedeelten maar eens door en stel jezelf de 
vraag of hier wordt gesproken over een stille en 
heimelijke gebeurtenis, of dat het gaat over iets 
dat oorverdovend en voor iedereen zichtbaar 
is—een gebeuren dat je echt niet over het hoofd 
kunt zien. 

‘want zoals een bliksemschicht vanuit het 
oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de 
mensenzoon komen’ (matteüs 24:27).

‘Hij komt te midden van de wolken, en dan 
zal iedereen hem zien’ (openbaring 1:7).

‘wanneer het signaal gegeven wordt, de 
aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van 
God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel 
neerdalen. dan zullen eerst de doden die Christus 
toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die 
nog in leven zijn, samen met hen op de wolken 
worden weggevoerd en gaan we in de lucht de 
Heer tegemoet. dan zullen we altijd bij hem zijn’ 
(1 tessalonicenzen 4:16-17).

Hoe je ook over de wederkomst van 
jezus mag denken, het zal er zeker niet stil en 
heimelijk aan toe gaan. Zijn komst zal als een 
bliksemschicht aan de hemel zijn. elk oog zal 
hem zien. Allen die in een relatie met hem zijn 
gestorven, wekt hij op uit de dood. dat betekent 
dat alle mensen die zich sinds het begin van 
de wereld aan Christus hebben verbonden en 
‘met Christus zijn gestorven’ (Romeinen 6:8), uit 

de dood zullen opstaan met een echt, tastbaar 
lichaam. dat klinkt niet als een gebeurtenis die 
niet opvalt. vooral niet als erbij wordt gezegd dat 
degenen die zijn opgestaan samen met de nog in 
leven zijnde volgelingen van jezus door hem naar 
de hemel zullen worden gevoerd!

de wederkomst betekent voor de gelovigen 
dat zij worden gered van het ergst mogelijke 
verderf: de verderfelijkheid van de dood.

Paulus beschrijft heel beeldend wat er gebeurt 
wanneer Christus terugkomt: ‘wij zullen niet 
allemaal eerst sterven—toch zullen wij allemaal 
veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, 
in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde 
inluidt. wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de 
doden worden opgewekt met een onvergankelijk 
lichaam en zullen ook wij veranderen. want het 
vergankelijke lichaam moet worden bekleed met 
het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het 
onsterfelijke’ (1 Korintiërs 15:51-53).

de vergankelijkheid van de dood wordt 
omgedraaid: hier lezen we over de opstanding van 
de doden om eeuwig met Christus te leven. de 
dood heeft niet het laatste woord. Nee, het laatste 
woord is aan jezus en het eeuwige leven dat hij 
schenkt. 

wanneer jezus terugkomt, betekent dat het 
einde voor deze aarde en voor alle verloedering, 
kwaad, onrecht en dood. de aarde zoals wij die 
kennen houdt op te bestaan en komt braak te 
liggen: ‘de dag van de Heer zal komen als een dief. 
de hemelsferen zullen die dag met luid gedreun 
vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de 
aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop 
gedaan is komt aan het licht . . . die dag gaan de 
hemelsferen in vlammen op, en de elementen 
vatten vlam en smelten weg’ (2 Petrus 3:10, 12). 

de aarde zoals wij die hebben gekend, bestaat 
dan niet meer. maar jezus is pas klaar als hij de 
aarde heeft herschapen. wij mogen een nieuwe 
aarde bewonen, een aarde die eeuwig blijft 
bestaan.

‘Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde. want de eerste hemel en de eerste aarde 
zijn voorbij, en de zee is er niet meer. toen zag 
ik de heilige stad, het nieuwe jeruzalem, uit de 
hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een 
bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man 
en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf 

Als Jezus niet zou 
terugkeren, is alles wat hij 
bij zijn eerste komst heeft 
verricht (zijn menswording, 
zijn volmaakte leven en zijn 
sterven aan het kruis) voor 
niets geweest. 
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de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is 
onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij 
zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun 
God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun 
ogen wissen. er zal geen dood meer zijn, geen 
rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat 
er eerst was is voorbij’’ (openbaring 21:1-4). 

dood, moeilijkheden, verdriet, pijn—ze 
zullen allemaal voorgoed voorbij zijn. dat 
is de belofte, dat is de hoop die jezus biedt. 
Het grote gevecht tussen Christus en satan is 
eindelijk afgelopen en iedereen die verlost is 
zal op de nieuwe aarde en onder een nieuwe 
hemel wonen in een volledig nieuw bestaan. 
daarin zal voor geen enkel kwaad dat ons 
huidige leven aantast nog plaats zijn.

ja, jezus komt terug en dan wordt 
duidelijk of we in zijn nieuwe wereld passen of 
niet. dat hangt af van hoe wij op zijn aanbod 
reageren. Ieder moment kun je besluiten (en 
het beste moment is in feite nu) om je leven 
in zijn handen te leggen. dat houdt een totale 
overgave in. dan kan jezus zijn herstelwerk 
in jou beginnen. Hij leert je de twee grote 
geboden waar het allemaal om draait te 
omarmen: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel 
uw hart en met heel uw ziel en met heel uw 
verstand en met heel uw kracht’ en: ‘Heb uw 
naaste lief als uzelf’ (marcus 12:30, 31). Alles 
wat de bijbel onderwijst is niets anders de 
toepassing van deze twee principes.

Alle menselijke pogingen om de 
verloedering een halt toe roepen zijn 
jammerlijk gestrand. de grote -ismes 
(nationalisme, communisme, kapitalisme, enz.) 
hebben schipbreuk geleden. In onze wereld 
drijft alles richting ondergang, vernietiging en 
chaos. met al onze technologie en kennis lukt 
het ons de ellende wel te verlengen, maar niet 
op te lossen. Het lijkt juist dat we het alleen 
maar erger maken. we hebben een uitweg 
nodig. maar als die van ons moet afhangen, 
zitten we hopeloos in de val. 

jezus, alleen hij, heeft voor ons een uitweg 
geopend. daarbij hoeft niemand achter te 
blijven; nu niet, en zeker niet bij zijn terugkeer.

Jezus, alleen 
hij, heeft voor 
ons een uitweg 
geopend. 
Daarbij hoeft 
niemand achter 
te blijven; nu 
niet, en zeker 
niet bij zijn 
terugkeer.
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De laatste 
waarschuwing

In het noorden van Israël 
ligt het dal van megiddo, een 
vlakte van zo’n 380 vierkante 

kilometer, waar de vele archeologische 
vindplaatsen nog getuigen van de 
belangrijke rol die dit gebied in het 
verleden heeft gespeeld. veel mensen 
geloven dat in deze vallei de laatste en 
ultieme strijd tussen goed en kwaad zal 
plaatsvinden, tussen Christus en zijn 
volgelingen enerzijds en de duivel en 
zijn volgelingen anderzijds. 

er zijn allerlei vraagtekens te plaatsen 
bij de veronderstelling dat deze strijd 
(ook wel bekend als Armageddon) 
zich daadwerkelijk in de vlakte van 
megiddo zal afspelen. maar één ding is 
wel helder: de laatste confrontatie in de 
grote strijd komt eraan en ieder mens 
dient voor zichzelf te bepalen aan welke 
kant hij/zij zal staan. of aan de kant van 
onze schepper, de ene, ‘die hemel en 
aarde heeft gemaakt, de zee en alles 
wat daar leeft’ (Psalm 146:6), óf aan de 
kant van satan, een gevallen schepsel. 
Zijn grootste misleiding bestaat er 
niet alleen uit dat hij zijn bestaan 
weet te verdoezelen, maar ook uit zijn 
kwaadaardigheid. Het staat echter vast 
dat hij vernietigd gaat worden: ‘wee de 
aarde en de zee: de duivel is naar jullie 
afgedaald! Hij is woedend, want hij 
weet dat hij geen tijd te verliezen heeft’ 
(openbaring 12:12).
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Kijk om je heen. je hoeft niet in de bijbel 
of satan te geloven om te zien hoe de wereld 
op een grote crisis afstevent. een kleine, zeer 
welvarende minderheid wordt steeds rijker, 
terwijl miljarden anderen creperen in schrijnende 
armoede. de opwarming van de aarde gaat 
veel sneller dan velen hadden voorzien. 
de wereldeconomie is onzeker. er worden 
voortdurend wapens—chemische, biologische 
en nucleaire—geproduceerd en opgeslagen. Het 
is niet langer de vraag of ze ooit in handen van 
terroristen zullen vallen, maar veeleer wanneer. 
er vindt altijd wel ergens een natuurramp plaats. 
Het is eigenlijk een wonder dat we het nog zo 
lang hebben volgehouden. 

maar er komt een moment waarop we 
geconfronteerd zullen worden met een 
megacrisis. de bijbel zegt daarover: ‘Het zal een 
tijd van verdrukking zijn, zoals er niet geweest 
is sinds er volken bestaan’ (daniël 12:1). voor 
iemand die God buitensluit zal deze heftige ‘tijd 
van verdrukking’ het zoveelste voorbeeld zijn van 
de zinloosheid, de absurditeit en de doelloosheid 
van een universum dat is ontstaan door toeval. 
daarin zijn al onze moeiten en is al ons lijden 
sowieso voor niets. maar er zijn ook mensen 
die God erkennen en op hem en zijn beloftes 
van hoop en verlossing vertrouwen. voor hen 
is deze vreselijke periode niet zozeer het einde 
van de wereld, maar vooral het voorteken van 
een volledig nieuw bestaan dat begint bij jezus’ 
terugkeer. 

vlak voor zijn terugkeer zal de grote strijd 
tussen Christus en satan in een wereldwijd 
conflict tot een climax komen. Iedereen zal dan 
openlijk partij moeten kiezen. 

In het laatste bijbelboek, de openbaring, 
heeft de apostel johannes bijna tweeduizend 
jaar geleden al duidelijk gemaakt waarop het 
dan zal aankomen. Hij beschrijft dat, hoe satan 
ook zal proberen de zaken te verdraaien, de 
hele wereld een bijzondere boodschap te horen 
krijgt. daardoor hoeft niemand in het ongewisse 
te blijven over de issues. ‘toen zag ik opnieuw 

een engel, die hoog in de lucht vloog. Hij had 
een eeuwig evangelie dat hij bekend moest 
maken aan de mensen op aarde, uit alle landen 
en volken, van elke stam en taal. Luid riep hij: 
“Heb ontzag voor God en geef hem eer, want 
nu is de tijd gekomen dat hij zijn oordeel zal 
vellen. Aanbid hem die hemel en aarde, zee en 
waterbronnen geschapen heeft”’ (openbaring 
14:6-7).

de kern van deze oproep is dat we de enige 
ware God, de schepper, moeten aanbidden. de 
meest fundamentele reden waarom God God is, 
is het feit dat hij, alleen hij, alles wat er is heeft 
geschapen. dat is op zich reden genoeg om hem 
als enige in het hele universum te vereren. 

de formulering van deze boodschap vertoont 
opvallend veel overeenkomsten met de tien 
Geboden, met name met het gebod dat ons 
eraan herinnert dat God de schepper is: ‘Houd de 
sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen 
lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, 
maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd 
is aan de HeeR, uw God; dan mag u niet werken. 
dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, 
voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook 
voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. 
want in zes dagen heeft de HeeR de hemel en de 
aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, 
en op de zevende dag rustte hij. daarom heeft 
de HeeR de sabbat gezegend en heilig verklaard’ 
(exodus 20:8-11).

deze overeenkomst krijgt nog meer 
betekenis wanneer johannes een paar verzen 
nadat deze oproep heeft geklonken—om de ene 
die ‘die hemel en aarde, zee en waterbronnen 
geschapen heeft’ te aanbidden—beschrijft wie er 
tot Gods getrouwen behoren: ‘Hier komt het aan 
op de standvastigheid van de heiligen, die zich 
houden aan Gods geboden en aan de trouw van 
jezus’ (openbaring 14:12). 

deze personen staan in schril contrast met de 
rest van de mensheid, waarvan wordt gezegd dat 
zij een andere macht aanbidden. deze religieus-

een kerkdienst  op sabbat  meemaken?
K i jk  op http://w w w.adventist.nl/ lo c atie/ 

of  w w w . a d v e n t i s t / b e
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politieke macht wordt voorgesteld als een beest. (Zoals we 
eerder zagen, gebruiken de bijbelse profetieën vaak beesten 
als symbool voor grote politieke en/of religieuze machten.) 
over dat beest schrijft johannes dat het de macht krijgt om 
een beeld tot leven te wekken, ‘zodat het beeld van het beest 
ook kon spreken en ervoor kon zorgen dat iedereen die het 
beeld niet aanbad, gedood zou worden’ (openbaring 13:15).

de hele wereld zal dus in twee kampen verdeeld zijn. 
Het ene kiest er bewust voor de schepper te aanbidden, 
het andere buigt—bewust of uit gemakzucht—voor het 
zogenaamde ‘beeld van het beest’. maar wie ervoor kiest een 
surrogaat in plaats van God te aanbidden, klampt zich vast 
aan iets wat geen toekomst biedt. 

‘wanneer het probleem zó scherp zal zijn gesteld, 
zal iedereen die Gods wet overtreedt om een menselijke 
inzetting te gehoorzamen het merkteken van het beest 
ontvangen. men aanvaardt het teken van trouw aan de macht 
die men verkiest te gehoorzamen in plaats van God. de 
waarschuwing uit de hemel luidt: “Indien iemand het beest 
en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of 
op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van 
Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker 
van zijn toorn”’ (openbaring 14:9-10).43 

de mensen die God trouw willen blijven, zullen met 
vervolgingen te maken krijgen— ‘iedereen die het beeld 
niet aanbad, zou gedood worden’ (openbaring 13:15). maar 
hun bevrijding is gegarandeerd. want te midden van deze 
vervolgingen zal jezus als overwinnaar terugkeren. Allen die 
zich aan hem hebben verbonden zullen zeker worden gered. 

tweeduizend jaar geleden heeft God aan het kruis 
getoond hoe verknocht hij aan de wereld is door zichzelf als 
offer te geven voor al het kwaad en al het verkeerde dat wij, 
allemaal, hebben gedaan. Hij heeft voor ons de boete betaald 
en daarmee heeft hij voor ieder mens een uitweg geopend 
om te ontsnappen aan het verderf en het kwaad dat deze 
wereld tot in het kleinste detail doordrenkt. dat is dan ook 
precies de reden waarom deze wereld door een nieuwe aarde 
wordt vervangen: ‘de dag van de Heer zal komen als een dief. 
de hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de 
elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd 
en alles wat daarop gedaan is komt aan het licht . . . maar 
wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont’  
(2 Petrus 3:10, 13). 

maar het belangrijkste is dat jezus voor ieder van ons een 
plaats heeft bereid in de nieuwe hemel en aarde. Aan ons is 
de keus of wij deze plaats willen betrekken of niet. 

43 ellen G. white, de Grote strijd (den Haag-brussel: uitgeverij veritas, 
1975), blz. 559.

Laatste deel van de vijfdelige 
reeks van ellen G. white over 
de grote strijd tussen goed 

en kwaad. 

deze klassieker beschrijft 
wat er zich vanaf de tijd van 

de bijbel achter de schermen 
van de kerkgeschiedenis 
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Het kwaad lijkt op alle 
vlakken te winnen. Maar het 

goede zal zegevieren. 
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