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EEN BETROUWBARE GIDS

Volgens een van de oudste leerboekjes van onze kerk is geloven 
een samenvoeging van ‘zeker weten en vast vertrouwen’ en dat is 
een mooi tweetal.
We gebruiken de uitdrukking ‘zeker weten’ als we ergens van over-
tuigd zijn en daar ook voor staan. Geloven is niet blind: het geeft 
je inzicht, in God, in jezelf en in de vraag waarheen we onderweg 
zijn. Maar geloven is ook ‘vast vertrouwen’ of, zoals de titel van dit 
boek zegt: In goed vertrouwen. Daar zit iets in van overgave, je toe-
vertrouwen, de sprong wagen, lopen over water. ‘Als ik val, dan 
val ik in uw hand.’

Dit boek is een uitstekende gids voor iedereen die de wereld van 
het geloof wil verkennen en daarin verder wil komen. Het gaat 
over dingen die in ons christen-zijn ertoe doen. Aan de hand van 
de Apostolische geloofsbelijdenis komen de hoofdlijnen van ons 
christelijk geloof aan de orde.
De schrijver stort daarbij niet een hoop informatie uit over de 
hoofden van de lezer. Het is wel een informatief boek maar het is 
vooral een gesprek met de lezer, een hulpmiddel om met elkaar in 
gesprek te gaan over geloven in God. Het mooie is dat het hierbij 
juist ook over ons eigen leven gaat. Het boek geeft geen antwoor-
den op vragen die niemand stelt, maar laat vragen opkomen die 
echt bij ons leven en daarop wordt op een serieuze manier inge-
gaan.

De methode, bestaande uit dit werkboek en een handleiding, is 
afwisselend. Stukjes tekst, mooie citaten uit de Bijbel en uit de 
traditie, van wijze mensen uit het verleden en van onze tijd, af-
gewisseld met prikkelende vragen. Zo is het een boeiend geheel 
geworden dat met zorg en liefde is samengesteld.
In goed vertrouwen is vooral bedoeld om gebruikt te worden in 
groepen als een hulp bij (belijdenis)catechese of als introductie-
cursus van het christelijk geloof. Het is belangrijk dat er geschikt 
materiaal is voor catechese en toerusting: eigentijds en funda-
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menteel; daarom is het verheugend dat dit boekje nu beschikbaar 
is.

Het is fascinerend en bevrijdend om te geloven in God die voor 
ons gezicht gekregen heeft door Jezus Christus. De kerk heeft de 
opdracht dit geloof over te dragen, van generatie op generatie, 
van eeuw tot eeuw. Het evangelie is een schat die niet bedoeld is 
om in de grond te worden gestopt of die onzichtbaar blijft, maar 
die steeds opnieuw ontdekt mag worden. Ik hoop en vertrouw 
erop dat In goed vertrouwen daarbij zal helpen.

Arjan Plaisier,
scriba van de Protestantse Kerk in Nederland
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EEN RONDLEIDING

Ooit schreef Augustinus: ‘Beschouw je werk van catecheet als 
dat van iemand die bezoekers in zijn domein, zijn stad of streek, 
rondleidt. Zelf ben je er bekend en wel zo, dat je vaak geen oog 
meer hebt voor het bijzondere ervan. Maar als je je bezoekers 
kunt laten genieten van wat er allemaal te zien valt, dan roepen ze 
ook bij jou het bijzondere ervan opnieuw op.’
Ik moest aan deze uitspraak denken toen ik dit werkboekje voor 
belijdeniscatechese In goed vertrouwen doorlas. In de ruimte waar-
in de auteur de gebruiker van dit boekje rondleidt, is veel te zien 
en kan de lezer veel mensen ontmoeten.
Bij de onderwerpen die worden besproken en die voortvloeien uit 
de Apostolische geloofsbelijdenis, klinken stemmen uit de Bijbel 
en uit twintig eeuwen geschiedenis na Christus. Deze stemmen 
zijn getuigen die met hun eigen woorden aansluiten bij de bewe-
ging die Jezus van Nazaret ooit heeft ontketend.

Het werkboekje is zo een hartelijke uitnodiging van mensen uit 
heden en verleden om nu opnieuw woorden te vinden die iets 
uitdrukken van geloven. De getuigen begeleiden daarbij met hun 
wijsheden en hun goede woorden, maar vooral met het vertrou-
wen dat zij willen wekken.
Dat is ook precies wat de woorden van de Apostolische geloofs-
belijdenis die zijn gebruikt om dit werkboek structuur te geven, 
willen: zij willen niet overtuigen noch staan voor een exclusieve 
waarheid. Zo zijn de woorden van de geloofsbelijdenis ook niet 
bedoeld. Ze zijn weliswaar tot stand gekomen in een rumoerige 
tijd, een aantal eeuwen na Christus, waarin duidelijkheid nodig 
was, maar de woorden van de belijdenis zijn eigenlijk meer een 
geloofslied.
Het zijn woorden die proberen te formuleren wat eigenlijk niet 
onder woorden te brengen valt. Veel meer dan een dictaat zijn de 
woorden een hartelijke uitnodiging om in te stemmen met deze 
‘lofzang’, net als de vele getuigen die in dit werkboekje worden 
opgevoerd dat ook hebben gedaan, al is het soms aarzelend en 
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zoekend. Zo blijven de woorden van de geloofsbelijdenis in bewe-
ging, ook vandaag.

Al leggen er nog genoeg mensen uit overtuiging in het midden 
van de gemeente belijdenis van hun geloof af, toch is het in de 
protestantse traditie minder gebruikelijk dan vroeger om dit te 
doen. Zo’n levenslange verbintenis met hooggestemde woorden 
van eeuwen geleden lijkt een beetje ouderwets geworden.
Toch zijn er tot op de dag van vandaag jongeren die zich graag 
verbinden met de woorden van het christelijk geloof, die in Jezus 
iets herkennen van wie God voor mensen wil zijn en van hoe men-
sen er voor elkaar mogen zijn.
Bovendien, en dat is belangrijker, God is niet opgehouden zelf ‘ja’ 
te zeggen tegen mensen. Dat ‘ja’ wordt nog steeds gehoord en zo 
blijft God geschiedenis maken met mensen, hoe dan ook. God wil 
mensen ontmoeten.

JOP, de Jeugd Organisatie van de Protestantse Kerk, gelooft daar-
in en beveelt dit werkboek van harte aan als een veelstemmig ant-
woord op het ‘ja’ van God aan het adres van zijn eigen mensen. 
God wil jongeren ontmoeten en met hen onderweg zijn. Het is 
ook voor jongeren van deze tijd heel waardevol kennis te maken 
met de oude woorden van de Apostolische geloofsbelijdenis waar 
mensen al eeuwenlang mee onderweg zijn en maar niet over uit-
gepraat raken.

JOP is de auteur van dit werkboekje erkentelijk voor de nauwge-
zette manier waarop hij de woorden van de geloofsbelijdenis, de 
stemmen van de vele getuigen de eeuwen door en aansprekende 
werkvormen bij elkaar heeft gebracht om het ‘ja’ van de kerk te-
gen God bespreekbaar en beleefbaar te maken voor jongeren en 
jongvolwassenen van vandaag.
Jongeren en jongvolwassenen krijgen zo beslist zin in geloven.

Wielie Elhorst
Medewerker JOP
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BEDOELING VAN DIT BOEK + HANDLEIDING

Bijdrage tot persoonlijk geloven

‘Wees bereid om u te verantwoorden’, zegt Petrus in zijn eerste 
brief (3:15). Dat is vandaag niet gemakkelijk en vanzelfsprekend! 
Veel mensen weten niet – meer – precies waar zij zelf staan en wat 
kun je dan tegen een ander zeggen?
Daarom is het belangrijk dat de plaatselijke gemeente / parochie 
mogelijkheden biedt voor geloofsontmoetingen voor jongeren 
en ouderen. Dat kan in de vorm van een gespreksgroep, Bijbelstu-
diekring, introductiecursus voor belangstellenden, jongvolwas-
senengroep of belijdeniscatechese. In dergelijke bijeenkomsten 
vinden mensen de ruimte voor gesprek, bezinning en ontmoe-
ting.

Dit alles gebeurt vanuit de hoop dat (jonge) mensen op door-
leefde en authentieke wijze komen tot ‘belijden van Jezus Christus 
als Heer en Verlosser van de wereld’, zoals artikel 3.1 uit de kerkorde 
van de Protestantse Kerk in Nederland dat kernachtig verwoordt. 
Dit belijden kan plaatsvinden in het afleggen van belijdenis in de 
protestantse eredienst.
Belijden is echter wel breder en dat weerspiegelt deze methode 
ook. Wie gelooft, bevindt zich in een blijvend persoonlijk be-
wustwordingsproces en maakt steeds weer keuzen die hopelijk 
overtuigd zijn, zodat geloven verbonden blijft met het eigen leven 
in deze wereld.
In elke bijeenkomst voorziet deze methode in talrijke contactmo-
menten tussen de Bijbel / christelijke traditie en mensen met hun 
persoonlijke vragen en verlangen naar geloofsbeleving in deze 
tijd. De opzet van dit boek wil een bijdrage zijn aan deze persoon-
lijke geloofsontwikkeling, zodat mensen als mondige en zelfstan-
dige gelovigen kunnen leven en in staat zijn inhoud te geven aan 
het christen zijn.
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Ontmoetingen

Het doel van deze methode – die nadrukkelijk veel ruimte voor 
eigen invulling en voorkeur biedt – is dat de deelnemers worden 
gestimuleerd na te denken over hun persoonlijke geloofsover-
tuiging. Zij krijgen in de bijeenkomsten impulsen aangereikt 
om hierover van gedachten te wisselen en maken kennis met de 
basisbeginselen van het christelijk geloof vanuit de Apostolische 
geloofsbelijdenis.
Deze ontmoetingen kunnen heel goed binnen de context van een 
belijdenisgroep plaatsvinden. Maar de opzet van deze methode is 
evengoed bestemd voor een zelfstandig functionerende gespreks-
groep van (jong)volwassenen of geschikt als introductiecursus 
voor belangstellenden.

Deze methode is ontwikkeld binnen de Protestantse Kerk in Ne-
derland, maar wil beslist ook toegankelijk zijn voor andere kerk-
genootschappen. De benadering van het christelijk geloof biedt 
daartoe voldoende ruimte en de keuzemogelijkheden per hoofd-
stuk maken persoonlijke accenten mogelijk.
Dit geldt zowel inhoudelijk als ook wat betreft de werkvormen. De 
groep en de gespreksleider hebben op deze manier hun eigen in-
breng en zo kunnen er binnen de aangeboden ontmoetingen diver-
se wegen worden bewandeld die toch leiden naar hetzelfde doel.

Inhoud

Bij de een zal de behoefte aan kennis vooropstaan, bij een ander 
is de behoefte aan oriëntatie en ontmoeting belangrijk. Beiden 
krijgen in deze methode de nodige ruimte, want de deelnemers 
worden op allerlei manieren uitgenodigd tot bezinning en ge-
sprek. Zij ontvangen inhoudelijke informatie en kunnen via uit-
eenlopende werkvormen op creatieve wijze met de onderwerpen 
bezig zijn. De groepsleider of catecheet kan in zijn/haar keuzen 
aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de groep.
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De onderwerpen zijn afkomstig uit de Apostolische geloofsbe-
lijdenis en willen jonge mensen begeleiden zodat zij – indien 
zij eraan toe zijn – tot belijdenis van hun geloof komen in de ge-
meente van Christus. Maar ook voor andere doelgroepen is deze 
methode waardevol als handreiking voor ontmoetingen waarbij 
‘hoofd, hart en handen’ worden betrokken.

Handleiding

Voor de leidinggevende van de groep is er een uitgebreide hand-
leiding beschikbaar die vele mogelijkheden voor de invulling en 
gevarieerde werkvormen biedt om de bijeenkomsten voor te be-
reiden en gestalte te geven. Ook worden hier tal van andere sug-
gesties gedaan. Voor een goed gebruik van dit werkboek voor de 
deelnemers is de handleiding – in dezelfde lay-out als dit boek 
– onmisbaar.

De handleiding kan worden besteld bij JOP, de Jeugdorganisatie 
van de Protestantse Kerk en wel op drie manieren:

- in de webwinkel: www.jop.nl/winkel
- via e-mail: bestellingen@pkn.nl
- brochureverkoop tel. (030) 880 17 24

De auteur houdt zich aanbevolen voor reacties uit de praktijk 
die in een eventueel tweede druk kunnen worden verwerkt. Deze 
suggesties kunnen worden gezonden aan: ingoedvertrouwen@
gmail.com.

Dankwoord

Ik ben veel dank verschuldigd aan drie mensen die het eerste con-
cept intensief hebben gelezen en van vele opbouwende opmer-
kingen hebben voorzien. Zonder hun stimulerende inbreng was 
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deze methode niet in zijn huidige gedaante tot stand gekomen.
Ik ben bijzonder blij dat zij bereid waren hun ruime theologische 
en catechetische kennis en praktijkervaring binnen de kerk voor 
de verschijning van dit boek in te zetten. Met gepaste trots noem 
ik dan ook hun namen, omdat we in een intensieve samenwer-
king samen dit resultaat hebben bereikt:

– ds. Doddy van Leeuwen in Almere, voormalig stafme-
dewerker/directeur catechese en educatie Landelijk 
Dienstencentrum PKN

– ds. Geertje de Vries in Barneveld, docente theologie 
Hogeschool Inholland in Amstelveen

– ds. Ingrid de Zwart, predikante in Deventer, voormalig 
docente catechetiek PTHU

Ik hoop dat onze inspanningen vruchten mogen afwerpen en dat 
het werken met In goed vertrouwen de gebruikers tot zegen mag 
zijn.

Evert Pieter van der Veen
Predikant Protestantse Gemeente Nunspeet
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Wij geloven...

Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij 
werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: 
‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de 
Schriften voor ons ontsloot?’
Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze 
de elf en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden: ‘De Heer is 
werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen!’
De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en 
hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van 
het brood.
Lucas 24:31-35

Geloven is voor mij...
Geloven: hoe zou je dat voor jezelf omschrijven? Kun je daar een 
persoonlijk antwoord op geven, los van de kerk en wat andere 
mensen ervan vinden? Want geloven is allereerst iets persoon-
lijks en daarom ook uniek: het hoort bij jezelf.

Geloven is niet: de Bijbel voor waar houden, ervan uitgaan dat er 
‘iets’ is, het gewoon maar aannemen. Veel mensen geloven wel 
‘dat God bestaat’, maar wat zégt zoiets eigenlijk? Je gelooft in ze-
kere zin ook wel dat de Noordpool bestaat al ben je er nog nooit 
geweest. Maar je hebt er geen persoonlijke relatie mee en deze we-
tenschap maakt je leven ook niet anders.

 Ik geloof 
het wel! 
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Geloven is een persoonlijke relatie met God, het gevoel van con-
tact. Je ervaart God, niet altijd even sterk, soms helemaal niet, en 
dan weer wel. Je voelt: Hij ís er voor mij! Je merkt dat God naar je 
omziet en dat Hij om je geeft, en vanuit die ervaring zie je Hem 
ook in zoveel andere dingen om je heen.

Geloven is vertrouwen, jezelf toevertrouwen aan God en het met 
Hem wagen in het leven. Dat is vergelijkbaar met parachute-
springen of paragliding: je maakt een sprong in het diepe en je 
vertrouwt erop dat je gedragen wordt.

Geloven en geloven is twee:
er is een geloof

dat scheidt en deelt
en een dat samenbrengt,

er is een geloof
dat eist en veroordeelt
en een dat in mildheid wegen wijst,

er is een geloof
dat buigt en breekt
en een dat opricht en heelt,

er is een geloof
dat lucht en adem geeft
en een dat verstikt en drukt,

er is een geloof
dat afwijst en begrenst
en een dat ruimte schenkt,

er is een geloof
dat gevoelens kent en tranen droogt
en een dat hard en hardnekkig maakt,

er is een geloof
dat menselijkheid bevordert
en een dat onmenselijkheid vraagt,

er is een geloof
dat zoeken en vragen vreest
en een dat denken en verbeelden stimuleert.
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Geloven en geloven is twee –
Heer, leer mij de juiste keuze te maken.

Alfred Bronswijk, theoloog, 1942

Een persoonlijke keuze
Geloven is iets heel persoonlijks: je gelooft op je eigen manier zo-
als het bij je past. Je opvoeding en je levensloop spelen daarin een 
belangrijke rol. Maar er kunnen ook belangrijke gebeurtenissen 
zijn die je hebben beïnvloed.
Soms ontmoet je mensen die je aan het denken zetten. Ervarin-
gen die je in de kerk hebt opgedaan, kunnen misschien ook van 
betekenis zijn. Geloven is een keuze die je zélf maakt. Je merkt 
dat je ernaar toegroeit, maar het kan ook een verandering zijn die 
nogal onverwacht plaatsvindt.

Ruth is een vrouw die een persoonlijke keuze maakt en daarmee 
een nieuwe richting inslaat. Zij besluit om met haar schoonmoe-
der mee te gaan en niet naar haar eigen land terug te keren. Zij 
kiest voor een totaal ander leven wanneer zij zegt:

Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg 
van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw 
volk is mijn volk en uw God is mijn God.
Ruth 1:16

Heb je zelf wel eens zo’n keuzemoment beleefd? Welke mensen 
hebben in je leven een belangrijke rol gespeeld?
Ruth staat model voor de mens die een belangrijke keuze maakt: 
zij kiest voor God, voor Naomi, haar land en haar volk. De levens-
weg van Ruth verandert ingrijpend.

Samen met anderen
Geloven doe je ook in teamverband, in de kerk. Vergelijk het met 
collega’s op het werk waarbij ieder z’n eigen taak heeft bij het ma-
ken van dat ene product. Of als leden van een band waarbij ieder 
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18 | in goed vertrouwen

z’n eigen instrument bespeelt, maar het gaat wel om het ene klin-
kende eindresultaat. Of als spelers in een voetbalteam waarbij de 
keeper en de spits beiden nodig zijn.

Geloven doe je samen met anderen. Mensen zoeken elkaar op en 
kunnen niet zonder een groep waar ze graag bij willen horen. Sa-
men sta je sterk en veel mensen hebben behoefte aan onderlinge 
verbondenheid. Je wilt graag ergens bij horen, een plek hebben 
waar je mensen kunt ontmoeten om met ze te praten en geloofs-
ervaringen te delen.

Zo komen mensen bij elkaar en ontstaat de kerk: de groep van 
christenen die bij elkaar wil horen omdat ze op dezelfde manier 
geloven. In een van de brieven aan een groep christenen wordt de 
eenheid in het geloof benadrukt:

Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de 
eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één 
geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, 
één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven 
allen, door allen en in allen is.
Efeziërs 4:3-6

Aan ons geloven gaat God zelf vooraf. Wij worden al door God ge-
zien en gekend voordat wij ons tot Hem wenden:

Nog voor wij woorden hebben vat Gij ons in het oog.
Meer dan wij durven dromen houdt Gij ons leven hoog.
Gij brengt Uzelf ter sprake als toekomst ongedacht,
verzadigt ons verlangen dat op de vrede wacht.

Nog voor wij durven leven hebt Gij ons met uw Geest
de liefde ingeademd, de liefde allermeest.
Herboren uit den hoge zijn wij van uw geslacht,
als kinderen van morgen elkaar hier toegedacht.
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Nog voor wij kunnen heten hebt Gij ons al gekend,
genoemd en aangesproken, tot liefde voorbestemd.
Nooit raken wij verzwegen maar worden als een kind
dat, bij zijn naam geroepen, een nieuw vertrouwen vindt.

Nog voor wij kunnen vragen hebt Gij ons al gehoord.
Nog voor wij wegen weten wijst Gij ons zelf het spoor.
Uw lamp voor onze voeten geeft dan het volle zicht.
Gij wacht ons aan de einder als horizon van licht!

Sytze de Vries, theoloog en dichter, 1945

Geloven: zo kan het ook
Geloven is een breed en algemeen begrip: alles zit erin, maar wat 
zég je er eigenlijk mee? Ieder mens heeft zijn/haar persoonlijke 
voorkeur en voelt er iets anders bij. Geloven is afhankelijk van wie 
je bent en de manier waarop je in het leven staat.

  Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat 
God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. 
Romeinen 10:9

Het gaat om mond én hart, je bent overtuigd van je geloof en wilt 
daarvoor ook uitkomen. Mond en hart zijn de buiten- en de bin-
nenkant van je geloof.

  Zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen 
die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in 
de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door 
hem. 
Kolossenzen 3:16-17

Je voelt je dankbaar en wilt God loven en aanbidden, geloven kan 
niet zonder muziek. ‘Geloven is dubbel bidden’, zei Augustinus.
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  Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: ‘Vriend, 
uw zonden worden u vergeven.’ 
Marcus 2:5

Het geloof van de vrienden kun je zíen omdat ze doorzetten en 
zorgen dat hun verlamde vriend bij Jezus komt. Ze doen dat van-
uit een sterk vertrouwen in Jezus’ macht.

 Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp. 
Marcus 9:24

Geloof en ongeloof horen bij elkaar, we leven meestal in die span-
ning. Zo mogen we bij Jezus komen en zo aanvaardt Hij ons.

  Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder 
daden dood.
Jakobus 2:26

Je bent pas christen wanneer je ernaar leeft, het gaat om de een-
heid van geloven en doen, geloven hoort zichtbaar te zijn.

  Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op je eigen 
inzicht.
Spreuken 3:5

Je mag jezelf aan God toevertrouwen, je verstand is niet allesbe-
palend.

  Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het 
overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. 
Hebreeën 11:1

Geloof is onzichtbaar, een andere manier van weten. Ons verstand 
en onze wetenschap zijn niet allesbepalend.
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Om zelf verder te lezen
We zijn er vaak goed in: etiketjes op mensen plakken terwijl we de 
ander vaak niet echt kennen. Dan bepalen onze vooroordelen het 
naamplaatje van iemand.
De eerste christenen noemden zichzélf niet gelovig, maar zij kre-
gen die naam van anderen uit hun omgeving:

Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen 
werden genoemd. 
Handelingen 11:26

Wat zegt de naam christen? Dat je als christen bij Jezus Christus 
wilt horen en in God gelooft. Je kunt hen leren kennen uit de Bij-
bel en je weet iets – misschien zelfs wel aardig veel – van hen.
Maar geloven is méér: het is ook een persoonlijke ervaring, een 
gevoel diep van binnen. Beide horen bij elkaar zoals blijkt uit deze 
omschrijving uit de zeventiende eeuw:

Wat is een echt geloof ?
Een echt geloof is niet alleen een stellig weten of kennen waar-
door ik alles voor waarachtig houd wat God ons in zijn Woord 
geopenbaard heeft,
maar ook een vast vertrouwen, dat de Heilige Geest door het 
Evangelie in mijn hart werkt,
dat niet alleen aan anderen maar ook aan mij vergeving van 
zonden, eeuwige gerechtigheid en heil door God geschonken is,
louter uit genade, alleen op grond van Christus’ verdienste.

 Heidelbergse Catechismus, zondag 7, vraag 21

Geloven is een manier van leven: bewuste keuzen maken, ergens 
voor staan en daarnaar proberen te leven. Gods geboden zijn daar-
voor een goed handvat en Jezus vat die als volgt samen:

Luister Israël: de Heer onze God, is de enige Heer! Heb de Heer 
uw God lief met heel uw hart en heel uw ziel en met heel uw 
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verstand en met heel uw kracht. Heb uw naaste lief als uzelf. 
Marcus 12:29-31

Andere mensen verwachten dat je als christen consequent bent 
en je overtuiging in praktijk brengt. Wanneer je zégt gelovig te 
zijn maar er niet naar leeft, zou je dit te horen kunnen krijgen:

Ik had honger en je richtte een humanitaire club op om over 
mijn honger te praten. Bedankt!
Ik zat in de gevangenis en je kroop stilletjes weg naar je kapel 
om voor mijn vrijlating te bidden. Leuk!
Ik was ziek en je knielde neer en dankte God voor je gezondheid. 
Maar ik had je nodig!
Ik had geen dak boven mijn hoofd en je predikte tegen mij over 
de schuilplaats van Gods liefde. Ik wou dat je me meegenomen 
had naar huis!
Ik was eenzaam en je liet me alleen om voor me te bidden. 
Waarom ben je niet gebleven?
Je lijkt zo heilig, zo dicht bij God; maar ik ben nog steeds erg 
hongerig en eenzaam, koud en ik heb pijn. Maakt het wat uit?

Hoe staan geloven en wetenschap / menselijke verantwoordelijk-
heid tegenover elkaar? Het eerste citaat geeft hoog op van ver-
trouwen op God dat meer is dan onze menselijke kennis en de 
tweede uitspraak vertolkt heel nuchter het gezegde: bid en werk.

Beter een gram geloof dan een gigabyte geleerdheid.
S.D. Post, neerlandicus, 20e eeuw

Stel je vertrouwen op God, maar houd je kruit droog.
Oliver Cromwell, Engels staatsman, 17e eeuw
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