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Woord vooraf

Dit is een boekje voor geloofsbeginners, en zo voel ik mijzelf er-
gens ook nog. Het gaat over de hoofdlijnen van het christelijk 
geloof. Er is gedacht aan individueel gebruik maar het is ook ge-
schreven voor allerlei kringwerk. En het is, hoop ik, evengoed 
geschikt als een eerste kennismaking met de inhoud van het 
christelijk geloof voor mensen die er niet mee zijn opgegroeid. Ik 
probeer steeds ook door hun ogen te kijken: mensen die zouden 
willen weten waar dat geloof nou eigenlijk over gaat. Af en toe is 
er een paragraaf ‘doordenken’, voor liefhebbers. Na elk hoofd-
stuk staan leessuggesties en gespreksvragen, waardoor je alles 
nog eens kunt herkauwen.

Alsof je kersen eet
Je komt hier ongetwijfeld zaken tegen die je niet snapt, zeker 
als je een vreemdeling bent in het land van geloof. Misschien is 
trouwens het belangrijkste verschil met hen die van jongs af aan 
geloven, dat die eraan gewend zijn dat ze niet alles precies hoe-
ven te snappen. Dat doe je uiteindelijk als ongelovige ook niet: 
snap jij alles? Het gebied van ons bestaan dat wij snappen is altijd 
maar als een klein eilandje in de oceaan van het niet-snappen. 
Lees daarom dit boekje zoals je ook de Bijbel zelf moet lezen: 
alsof je kersen eet. Wij hadden in een van onze pastorieën – een 
pastorie is een huis van de kerk, waarin de dominee mag wonen 
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– een kersenboom staan. En we aten altijd alleen de kersen waar 
we bij konden. Wat te hoog hing lieten we voor de vogels. Zo 
laat je ook de teksten die te moeilijk zijn gewoon hangen. En wie 
weet kun je er later wel iets beter bij.

Verantwoording
Als predikant in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), 
schrijf ik hier over de inhoud van christelijk geloof. Ik wil daarbij 
aanspreekbaar zijn op dat wat door de kerk, vanaf de eerste tijd 
van de apostelen, altijd al is beleden. Geen individuele mening 
hier dus. Steeds heb ik mij laten vormen én toetsen door wat zij 
die ons voorgingen hebben gezegd. Dat ik dit niet als een zware 
last heb ervaren mag duidelijk zijn uit de ontdekte vreugde. Ver-
der heb ik een bijzondere interesse voor de middeleeuwen, een 
tijd van diep geloof en hoge spiritualiteit. Ook een tijd van heel 
exact nadenken over geloof: men had nog geen last van de mo-
derne mythe dat denken en geloof elkaar zouden bijten. Tot slot: 
ik dank alle mensen die met mij hebben meegelezen.

Guus Labooy, juni 2021
labooy.wordpress.com
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1. God leren kennen: ‘Wie Mij 
kent, kent de Vader’

1. Zin van het leven?
Je hoort vaak de vraag: wat is de zin van het leven, de zin van mijn 
leven? Wat is het doel ervan? Ik denk dat iedereen dat zich wel-
eens afvraagt. Zeker als je wordt geconfronteerd met tegenslag, 
als je echt wordt ‘stilgezet’. Door een sterfgeval bijvoorbeeld. Te-
genwoordig zouden veel mensen antwoorden: liefde onderling, 
zinvol werk waarin je je kunt ontplooien, vrije tijd om van het 
leven te genieten. Er zullen weinig mensen zijn die hier niet het 
belang van inzien. Toch kon dit perspectief mij niet bevredigen. 
Ik bleef zo rond mijn twintigste onrustig zoeken naar meer. Naar 
de echte zin van het leven. Naar datgene wat al deze op zich zin-
volle dingen echt zin zou kunnen geven. Na een zoektocht van 
een jaar of drie ben ik tot geloof gekomen.

Nu zeg ik, in koor met heel de kerk: het doel van ons leven 
is dat wij God mogen kennen. Zo ben je als mens bedoeld, zo 
ben je ‘gebakken’, dat is je bestemming. En dit ‘kennen’ is in de 
Bijbel een heel intieme vorm van kennen: zoals de liefde tussen 
man en vrouw. Zo is het ook met God: als we God mogen ‘ken-
nen’, betekent dit dat we Hem ook liefhebben en aanbidden. Dat 
we één met Hem mogen zijn in een innige omhelzing van liefde. 
Dat is onze bestemming. Dat is de uitnodiging die staat.

Wat is de verhouding tussen God als doel en al die andere 
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meer gewone, aardse doelen? Vinden christenen dat opeens 
allemaal niets meer waard? Of zou dat althans zo moeten zijn en 
brengen ze daar niets van terecht? Ken je zo’n miniatuur VOC-
schip in een fles? Onbegrijpelijk hoe je dat scheepje door de fles-
senhals krijgt. Het geheim is natuurlijk dat je die drie miniatuur 
mastjes kunt platleggen en met één touwtje, als je het model 
eenmaal door de hals hebt geschoven, omhoog kunt trekken. Dit 
is een mooi beeld voor de verhouding tussen God als bron van 
zin en alle andere bronnen van zin: familie, werk, genieten. Als 
je aan dat éne touwtje trekt dat God is, komt het ook goed met 
alle andere bronnen van zin. Die gaan dan ‘recht’ staan. Ze krij-
gen dan het juiste gewicht. Als je niet aan dat éne touwtje trekt, 
dreigen die andere bronnen van zingeving scheef te groeien. Ze 
krijgen te veel gewicht of worden te veel verwaarloosd. Zo wordt 
bijvoorbeeld je werk het één en al. Je vergeet dan dat je werkt om 
te leven en niet leeft om te werken. Werk wordt een afgod. Ook 
genieten of sociale media kunnen een afgod worden, ga zo maar 
door. Maar als je God de eerste plaats geeft in je leven, is dat dus 
geen concurrentie voor je gezin of je werk of studie, nee, al die 
dingen krijgen daardoor juist een hoeveelheid liefde en tijd die 
telkens past bij wat ze waard zijn: dus eerst je partner en je naas-
te, niet eerst je gamen of je geld. Déze volgorde en geen andere. 
Augustinus (theoloog en kerkvader, 4e/5e eeuw) noemde dit de 
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‘ordening van de liefde’. God kennen en van Hem genieten is het 
doel van je leven. Wie aan dat touwtje trekt, zal merken dat de 
rest ook recht gaat staan. Althans, je merkt dat het zo zou moe-
ten werken. Want in de praktijk zijn wij weerbarstige wezens. Af-
godsfabrieken, zei een kerkvader ooit. Een doordenkertje.

2. Te groot
Maar wat is dat groot! De Schepper van dit heelal kennen! Ge-
meenschap met Hem hebben! Dat kan toch niet? Hij is boven-
dien onzichtbaar! Hoe kun je iemand leren kennen die je niet 
ziet!? Dat is net zoiets als een nieuwe kleur willen bedenken. En 
waarom zou de Schepper zich eigenlijk laten kennen? Zijn wij 
niet mieren voor Hem, zo klein, onbeduidend en irritant? Is het 
niet eerder zoals bij de Griekse goden: ‘Laat ons lekker hierbo-
ven op de Olympus bier drinken, en laat die domme slaven van 
mensen beneden maar in hun sop gaarkoken! Als we maar geen 
last van ze hebben!’

Wij hebben de ervaring dat God anders is. Hij wil zich inder-
daad laten kennen, laten beminnen en aanbidden. Hij is dan ook 
betrokken op ons, Hij wil een Vader zijn voor ons. Wij mogen 
Hem aanroepen met ‘Abba Vader’ (Romeinen 8). En om die Va-
der te leren kennen is Jezus de weg, Hij opent de weg naar God 
de Vader. Hij zegt in Johannes 14: ‘Wie Mij kent, kent de Vader’; 
en: ‘Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien.’

Dit is ontzettend aanstootgevend, wat Jezus hier zegt. Stel 
je voor dat iemand op je afkomt, misschien zelfs een dorpsge-
noot van je, iemand met wie je bent opgegroeid. Je kent hem van 
jongs af aan, jullie hebben samen gespeeld, gevist, geravot. En 
die dorpsgenoot van je zegt dan: ‘Wie Mij heeft gezien, heeft de 
Vader gezien.’ En met ‘Vader’ bedoelt hij dan duidelijk God de 
Vader. Als je Mij kent, ken je God, zegt Jezus dus. Je eerste reactie 
is waarschijnlijk: ‘Die is gek geworden.’ Als dat je eerste reactie 
is, heb je het begrepen: dit is inderdaad bizar en aanstootgevend. 
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Hij is echt gek, of het is waar, één van beide. Wij gaan in dit boek 
op zoek naar deze mens, Jezus. Met steeds dat aanstootgevende 
ergens in ons achterhoofd: ‘wie Mij kent, kent de Vader’. Hem 
willen we leren kennen. Leren we dan een gek kennen, of leren 
we… in Hem God de Vader kennen?

•  Als je dit boek met een groep leest, gebruik de eerste avond 
dan ook voor verder kennismaken. Elkaar een beetje leren 
kennen. Daarin merk je hoe belangrijk dat is voor ons mensen: 
elkaar kennen.

•  Lees Johannes 14:1-14. Wissel met elkaar uit (of overdenk) 
welk vers je nu een beetje beter begrijpt. Leg ze voor elkaar 
uit. En vertel welke verzen je nog lekker even laat hangen tot 
later: te hoge kersen!

•  Lees Romeinen 8:12-17. Misschien roepen sommige verzen 
veel vragen en onbegrip op: laat ze dan maar even hangen. Fo-
cus dan op vers 15. Herken je in jezelf een verlangen zoals in 
vers 15: een verlangen om kind van God te zijn? Kun je elkaar 
daar wat over vertellen? Hoe noem jij God als je Hem aan-
roept? (‘Abba’ is Aramees voor ‘vader’.)

•  Bij vers 15 kun je ook oefenen met de leesmethode van de vier 
B’s: bedenken, bedanken, belijden, bidden. Zie https://cip.nl/ 
43631-zeven-methoden-om-de-bijbel-beter-te-begrijpen

•  Wij zijn afgodsfabrieken zegt onder anderen Calvijn. Kun je 
moderne voorbeelden daarvan bedenken? Dingen die men-
sen te belangrijk maken in hun leven?

•  Misschien merk je dat jijzelf ook gevoelig bent voor die mo-
derne afgoden. Op welke manier merk je dit?
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