
Alles  
wat  

moet,  
is door 

Jezus  
gedaan

Het is vooral de schuld van 
denkers dat veel doeners bij 
bidden, bekering, geloven, ge-
tuigen enzovoort dit idee heb-
ben: het zijn allemaal dingen 
die verplicht veelomvattend en 
langdurig zijn. Gelukkig moet 
er niets. 

l  Wijs ze op Christus, Die alle ge-
boden heeft vervuld.

l  Leg hun uit dat een gebed of 
getuigenis van één zin vaak beter 
is dan van vele zinnen.

l  Breng hun begrip en geduld bij 
voor degenen die meer woorden 
nodig hebben. 
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Eens besloot iemand nooit meer te praten. ‘Als mensen niet 
meer praten, zijn er ook geen conflicten meer’, meende hij.

De bedoeling achter deze overdrijving staat letterlijk in de Bijbel: 
‘Laat uw woorden weinig zijn’ (Prediker 5:1). En speciaal met het 
oog op het gebed: ‘… zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, 
gelijk de heidenen; want zij menen dat zij door hun veelheid van 
woorden zullen verhoord worden’ (Mattheüs 6:7).

Het probleem van veel woorden is dat de dingen waar we het 
over hebben een verkeerd gewicht krijgen. Als een kind een klei-
ne domheid begaat en vader wijdt daar een vermaning van vijf 
minuten aan, dan krijgt die domheid voor het gevoel van dat kind 
een veel grotere ernst dan ze in werkelijkheid heeft.

Zo kan door de veelheid van onze woorden óver God, God Zélf 
onbereikbaar worden voor degenen die niet door al die woorden 
heen kunnen kijken. Zo krijgt God dienen het karakter van een 
zware plicht, terwijl God Zelf getuigt dat Zijn Zoon alles heeft 
volbracht.
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Theo- 
logische 

beschou-
wingen 
zijn be-

trekkelijk

Overdracht van een zuivere, 
Bijbelse theologie is onmisbaar, 
maar voor de meeste jongeren en 
andere kerkmensen zijn theologi-
sche beschouwingen en discus-
sies alleen zinvol als ze merkbaar 
praktisch nut hebben, of leiden 
tot waarachtig christelijk leven.



‘Wat is waarheid?’ vroeg Pilatus schouderophalend en hij wend-
de zich af. Hij had niet door dat de Waarheid voor hem stond.

Het Bijbelse begrip ‘waarheid’ is niet in de eerste plaats gelijk 
hebben of theologisch juiste opvattingen hebben. Want juiste 
ideeën zitten alleen maar in het verstand. Waarheid is in de eer-
ste plaats iets van het hart. Het gaat over wie we zijn. Het is 
geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, waarachtigheid. De waar-
heid is dus een Persoon: de Heere Jezus Christus. Hij heeft nooit 
tegen Zijn discipelen gezegd: ‘Ik héb de waarheid en die geef Ik 
aan jullie door.’ Hij sprak wel: ‘Ik bén de Waarheid, blijf in Mij.’

Veel kerkmensen, jongeren en ouderen, zijn theologisch weinig 
onderlegd. Zij hebben veel behoefte aan onderwijs in waarachtig, 
christelijk leven. Voelen zij misschien beter aan wat waarheid is 
dan zij die theologisch geschoold zijn?
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Geef de 
boodschap 

een  
natuurlijke 

bedding

Vaak zoeken we een bedding (werk-
vormen en activiteiten) voor de rivier 
(boodschap en thema). Andersom 
werkt voor veel jongeren beter. Pak 
voor één of meer avonden samen een 
grote klus aan (opruimen, verbouwen, 
tuinieren, folderen) en stel elkaar aan 
het eind van de avond, bij een open 
Bijbel, deze vragen: 
Wat vindt God hiervan? Wat leren we 
voor onszelf en voor het gemeente-
leven? Welke Bijbelwoorden passen 
hierbij? Wat leren die ons? En voor 
welk thema hebben we een hele avond 
nodig?



In het onderwijs van de afgelopen tien jaar draaide, kort door de 
bocht gezegd, alles om de vraag: Hoe sluiten we het best aan bij 
eigenheid van de leerling?

Dát deze vraag een grote plek heeft in het onderwijs, is goed. 
Krijgt die vraag echter alle aandacht, dan wordt het onderwijs te 
smal, te weinig toekomstgericht. Wat de leerling in de toekomst 
nodig heeft, dat weet de docent vanwege zijn levenservaring, 
maar zijn leerling nog niet. Die kan het meestal ook geen plek 
geven in zijn actuele leven. Goed onderwijs daagt de leerling dus 
uit om verder te kijken dan wat hij vandaag leuk vindt of nodig 
denkt te hebben. En niets zet hem daar meer toe aan dan prak-
tijkervaringen.

Eerst nadenken over een Bijbelgedeelte en daarna de vraag be-
antwoorden wat we er in de praktijk mee kunnen, is goed. An-
dersom is beter.
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