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1. Veranderende wereld

Van: Mark
Datum: 17 september 2013
Onderwerp: Omgaan met andersdenkenden
Aan: Ds. W. Visscher

Beste dominee, mag ik u een paar vragen stellen 
over de omgang met andersdenkenden? Ik praat 
namelijk regelmatig met mensen die graag meer 
willen weten over het geloof en de Bijbel of ook 
wel met mensen die fel tegen het geloof in God in-
gaan. Ik vraag me af hoe ik met deze mensen moet 
omgaan? Kunt u daarover wat dingen zeggen?

Van: Ds. W. Visscher
Datum: 17 september 2013
Onderwerp: Re: Omgaan met andersdenkenden
Aan: Mark

Beste Mark, dank voor je vraag. Ik begrijp dat 
je een studie volgt en dat je daarnaast ook nog 
werkt. Zodoende kom je met allerlei mensen in 
contact. Op de reformatorische middelbare school 
heb je veel gehoord over de Bijbel, de kerk, het 
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geloof en de wereld om je heen. Door je studie en 
het contact met anderen moet je de dingen die je 
van huis uit hebt meegekregen en die je op school 
hebt geleerd, handen en voeten geven. Fijn dat je 
daarover iets wilt vragen. Goed ook dat je met an-
dersdenkenden probeert te praten over de dingen 
die je bezighouden. 

Laat ik beginnen met eerst iets te vertellen over de 
wereld waarin we vandaag leven. Ongeveer vijf-
enzeventig jaar geleden was Nederland voor het 
overgrote deel nog een christelijk land. De chris-
telijke partijen waren in de meerderheid en de 
meeste mensen gingen naar de kerk. Vrijwel ieder-
een geloofde ook wel in het bestaan van God. Er 
waren allerlei kerken, zoals de Rooms-Katholieke 
Kerk, de Hervormde Kerk, de Gereformeerde ker-
ken en ook de bevindelijk gereformeerde kerken 
zoals de Gereformeerde Gemeenten en de Oud 
Gereformeerde Gemeenten. 
In de jaren zestig van de vorige eeuw, zeg maar 
rond 1970, is dit geleidelijk aan allemaal veran-
derd. Langzamerhand werd de kerk steeds minder 
belangrijk voor de meeste mensen. Vandaag vindt 
tweederde van de mensen in ons land de kerk 
zelfs helemaal niet meer belangrijk. De meeste 
mensen (ongeveer 77%) gaan ook vrijwel nooit 
meer naar de kerk. Ook worden de meeste kin-
deren niet meer gedoopt. Nederland is dus een 
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niet-christelijk land geworden. Overigens is dat 
helaas in vrijwel alle landen van Europa inmid-
dels realiteit. Het christendom zet geen stempel 
meer op ons werelddeel. Ook in de wetgeving en 
in de dingen rond goed en kwaad speelt bijvoor-
beeld de kerk en de Bijbel voor de meeste mensen 
geen enkele rol. Denk maar eens aan de meningen 
rond homoseksualiteit of huwelijk. De opvattingen 
daarover zijn de laatste vijfentwintig jaar radicaal 
veranderd. Ongeveer vijfentwintig jaar geleden 
werd homoseksualiteit nog als een psychische 
ziekte gezien. Vandaag vinden heel veel mensen 
het volstrekt acceptabel. Samenwonen is voor veel 
mensen ook volledig geaccepteerd. Vanuit de Bij-
bel denken wij daar heel anders over. Nederland 
is een land zonder God en Bijbel geworden, voor 
heel veel mensen. Dat is een van de meest indrin-
gende ontwikkelingen in de laatste vijftig jaar in 
Nederland en Europa. 

Van: Mark
Datum: 18 september 2013
Onderwerp: Re: Omgaan met andersdenkenden
Aan: Ds. W. Visscher

Hoe zou het komen dat dat allemaal zo snel is ge-
gaan? 
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Van: Ds. W. Visscher
Datum: 18 september 2013
Onderwerp: Re: Omgaan met andersdenkenden
Aan: Mark

Het is inderdaad heel erg vlug gegaan. Ongeveer 
honderd jaar geleden was vrijwel iedereen in Ne-
derland nog gedoopt. Dat is nu heel anders. De op-
vattingen zijn sterk veranderd. Vooral onder jonge 
mensen is dit proces heel erg hard gegaan. In de 
grote steden gaan er vrijwel geen jonge mensen 
naar de kerk. Alleen onder culturele minderheden 
(mensen uit Suriname, vluchtelingen, asielzoekers, 
etc.) zijn er nog veel gelovige mensen, maar on-
der autochtone jongeren zijn er maar heel weinig 
die nog iets weten van de Bijbel, de kerk en het 
geloof. Kerstfeest, Pasen, Hemelvaart en Pinkste-
ren zijn bijvoorbeeld voor de meeste jonge men-
sen in Nederland volslagen onbekend geworden. 
Onlangs zag ik een collegezaal met daarin onge-
veer duizend studenten. De docent vroeg aan de 
aanwezigen (allemaal rond de twintig jaar), wie er 
nog naar de kerk ging. Wat denk je? Ongeveer vijf 
jongeren bezochten regelmatig de kerk! Voor de 
meeste jongeren heeft de kerk geen enkele bete-
kenis. Het is zelfs zo dat velen van hen niet eens 
weten dat kerken en kerkdiensten vrij toegankelijk 
zijn. Als je bijvoorbeeld iemand zou uitnodigen 
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voor een kerkdienst, kan het best gebeuren dat je 
de vraag terugkrijgt: ‘Maar … kan dat dan?’ Echt, 
heel veel mensen en jongeren hebben geen flauw 
idee wat er in een kerk gebeurt. 

Van: Mark
Datum: 18 september 2013
Onderwerp: Re: Omgaan met andersdenkenden
Aan: Ds. W. Visscher

Maar hoe moet je daar dan mee omgaan? Kun je 
die niet-kerkelijke mensen maar het beste vermij-
den? Of moet je juist met hen praten om dingen 
duidelijk te maken? Zijn die mensen die niet naar 
de kerk gaan trouwens allemaal met verkeerde 
zaken bezig? Vinden zij verslaving aan drank, of 
abortus, heel normaal?

Van: Ds. W. Visscher
Datum: 19 september 2013
Onderwerp: Re: Omgaan met andersdenkenden
Aan: Mark

We vormen met alle mensen om ons heen één sa-
menleving. Het is natuurlijk niet goed als we an-
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deren negeren. Ook zij zijn mensen. Onze buren, 
onze medescholieren, onze collega’s op het werk 
hebben ook hun vragen en problemen. Bovendien 
is elk mens een schepsel van God. God heeft Zijn 
beeld op de mens gezet. Daarom mogen we hen 
niet negeren en zeker niet denken dat wij beter 
zijn dan anderen. Het is juist heel belangrijk dat je 
in het contact met onkerkelijke mensen bedenkt 
dat de Bijbel zegt dat élk mens door de zonde een 
vijand is van God. Met ‘vijandschap’ bedoelt de 
Bijbel dan dat mensen zich niets aantrekken van 
God en Zijn geboden. Wij willen ten diepste al-
lemaal graag ons eigen leventje leiden. In die zin 
is elk mens dus een vijand van God. Maar er is in 
onze tijd wel iets aan de hand op dit punt. Onge-
veer veertig jaar geleden namen mensen bewust 
afscheid van de kerk. Vaak ging dat met heel veel 
emotie en pijn gepaard. Mensen hadden vaak ook 
een hekel aan de kerk. Soms merk je dat nóg wel. 
We zijn echter vandaag de dag in een wat ande-
re tijd gekomen. Je merkt dat heel veel mensen 
niet echt interesse meer hebben voor de kerk. Het 
geloof kan hun eigenlijk niet meer zoveel sche-
len. Maar ze hebben geen uitgesproken hekel 
aan christenen. Het zijn voor hen kerkmensen die 
een kleine minderheid vormen. Ze doen niemand 
kwaad. Wat ze niet goed begrijpen is dat er nog 
zoveel jonge mensen naar de kerk gaan. Daarom 
vindt men het soms boeiend om iets over religie 
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en de kerk te horen. Wel onder die voorwaarde dat 
ieder een eigen keus moet kunnen maken en dat 
ieder in zijn waarde moet worden gelaten. Voor 
kerkmensen biedt dit soms onverwachte kansen 
om zomaar iets over geloof, kerk en de Bijbel te 
vertellen. En sommige mensen vinden dat nog 
boeiend ook. 

Van: Mark
Datum: 19 september 2013
Onderwerp: Re: Omgaan met andersdenkenden
Aan: Ds. W. Visscher

Klopt, dominee, dat heb ik al verschillende keren 
gemerkt. Meestal werd op de reformatorische 
school verteld dat je zodra je gaat studeren/wer-
ken, hard wordt aangevallen op je geloof. Soms 
gebeurt dat ook, maar toch is mijn ervaring dat 
de meeste medestudenten er begrip voor hebben. 
Het geloof en de kerk zijn meer geaccepteerd. Dat 
betekent tegelijkertijd dat het lastiger is om tot 
anderen door te dringen. Zij zien geloof als iets 
persoonlijks waar je de ander niet mee moet las-
tigvallen. Hoe is het eigenlijk gekomen dat niet-
christelijke mensen tegenwoordig niet meer zo 
agressief zijn tegen de kerk en het geloof?
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Van: Ds. W. Visscher
Datum: 19 september 2013
Onderwerp: Re: Omgaan met andersdenkenden
Aan: Mark

Dat is een goede vraag, Mark. Daar zit ook een 
hele ontwikkeling achter. We leven vandaag in 
een zogenoemde ‘postmoderne’ samenleving. In 
die samenleving moet ieder zelf maar vinden wat 
hij of zij wil geloven. Postmodern betekent dat er 
geen vaste normen en waarden zijn. Er is ook niet 
één echte, objectieve waarheid. Er is ook niet één 
doel of norm die voor alle mensen zou gelden. 
Ieder moet zelf invulling geven aan zijn of haar 
leven. Daarbij is het persoonlijke gevoel een heel 
belangrijk richtsnoer. Mensen doen dingen omdat 
het ‘goed voelt’. Onlangs hoorde ik in de trein een 
paar jongens met elkaar praten over de toekomst. 
Ze wilden eigenlijk zoveel mogelijk plezier maken 
en genieten want, zo zei een van de jongens: ‘Je 
leeft maar één keer’. Dát is een beetje het levens-
besef van heel veel jongeren en ouderen in onze 
tijd. De een vindt het fijn om te tuinieren, de ander 
om te wandelen. Weer anderen willen liever spor-
ten, computeren of gaan helemaal voor hun werk. 
Laat ieder vooral doen wat hij of zij fijn vindt en 
wat goed voelt. Zo zijn er ook mensen die de kerk 
en de godsdienst belangrijk vinden. Ook zij moe-
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ten daarvoor de vrijheid hebben. Dát is een beetje 
het postmoderne levensgevoel dat vooral op uni-
versiteiten en hogescholen aanwezig is. Ook in an-
dere delen van de samenleving kom je het tegen. 
Wellicht daardoor vinden veel mensen die weinig 
weten van het geloof het daarom boeiend om een 
keer over de Bijbel en de kerk te praten. Maar … 
er is één grens. Je mag niet zeggen of vinden dat 
jouw geloof of kerk de enige ware is! Dat vinden 
velen niet zo goed. Dan word je in hun ogen ar-
rogant. Natuurlijk moeten we altijd oppassen dat 
we andere, onkerkelijke mensen niet beledigen. 
Maar we mogen hun ook niet de waarheid van 
de Bijbel onthouden. Ook moeten we niet denken 
dat onkerkelijke mensen geen gedachten hebben 
over goed en kwaad. De meeste mensen vinden 
het ook erg als iemand sterft of als er een misdaad 
wordt begaan. De meeste mensen vinden het ook 
niet fijn als jongeren dronken over straat lopen 
of de buurt onveilig maken. Maar aan de andere 
kant voelen de meeste mensen ook niet meer echt 
aan wat christelijke normen en waarden zijn. Als 
op zondag de winkels opengaan is dat voor de 
meeste mensen geen enkel probleem. Ook het ui-
ten van homoseksualiteit vinden de meeste men-
sen geen enkel probleem. ‘Als twee mensen zich 
daar goed bij voelen is het toch vreemd om dat af 
te keuren …?’ zo redeneert men veelal vandaag de 
dag. Het is dus best lastig om met anderen om te 
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gaan en iets over de dingen van de Bijbel te zeg-
gen. 

Van: Mark
Datum: 20 september 2013
Onderwerp: Re: Omgaan met andersdenkenden
Aan: Ds. W. Visscher

Welke houding kunnen we in het contact met 
anderen het beste aannemen? Hoe dienen wij te 
staan in een niet-christelijke wereld? 

Van: Ds. W. Visscher
Datum: 20 september 2013
Onderwerp: Re: Omgaan met andersdenkenden
Aan: Mark

Dat is een van de belangrijkste vragen voor onze 
tijd. Het is ook een vraag waar we allemaal mee 
te maken hebben of krijgen. We moeten daarbij 
vooral voorkomen dat we neerzien op andere 
mensen. Helaas gebeurt dat wel. Sommige men-
sen kunnen minachtend spreken en denken over 
anderen. Laten wij daar niet aan meedoen. De we-
reld om ons heen is net als wij: het zijn ook men-
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sen met vragen en zorgen. Wij mogen aan deze 
mensen Gods goede boodschap laten horen en 
die ook voorleven. Dát is een belangrijke opdracht 
voor deze tijd. Hoe doen we dat? Laat ik drie din-
gen noemen:

  Soms moeten we heel duidelijk afstand nemen. 
Denk bijvoorbeeld aan zaken als abortus, wer-
ken in een winkel op zondag, seks vóór het hu-
welijk en vele andere zaken. Daar zegt de Bijbel 
duidelijke dingen over en deze zaken zullen we 
dus beslist moeten afwijzen. In de Bijbel lezen 
we heel duidelijk van grenzen waar we niet 
overheen mogen gaan. Dat moeten we vast-
houden. 

  Soms mogen en moeten we juist onze stem la-
ten horen in de samenleving, op ons werk, in 
onze buurt, in de trein. We mogen samen met 
niet-kerkelijke mensen staan voor goede din-
gen. Denk bijvoorbeeld aan de dodenherden-
king op 4 mei. Daar zouden we best allen aan 
mee mogen doen. Denk ook aan hulp vanuit 
de kerk in de samenleving. Of aan een goede 
bijdrage in de politiek of op andere terreinen. 
Denk ook aan werken in de zorg, het onderwijs, 
etc. Er zijn dus heel veel terreinen waarop we 
mogen doen wat onze hand vindt om te doen. 
We moeten niet té snel in onze veilige omge-
ving wegduiken. 
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  Soms mogen we ook getuigen van God en 
Zijn goede geboden. De meerderheid van de 
mensen weet daar niet van. Het is daarom de 
roeping van elk kerkmens om Gods geboden 
door te geven en ze ook voor te leven. In da-
den en woorden mogen we gestalte geven aan 
Gods boodschap in deze wereld. Soms kunnen 
heel kleine dingen al van grote betekenis zijn. 
Denk maar eens aan het gebed voor je eten, 
het waarschuwen als er gevloekt wordt en vele 
andere zaken. 

Kortom, het hangt van het onderwerp af hoe we 
reageren. Maar onze tijd vraagt er wel om dat we 
weten waar het om gaat. 

Van: Mark
Datum: 20 september 2013
Onderwerp: Re: Omgaan met andersdenkenden
Aan: Ds. W. Visscher

Maar hoe gaan we dan het gesprek aan met an-
deren die nooit naar een kerk gaan? Welke argu-
menten kunnen we in het gesprek wel of niet ge-
bruiken?
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Van: Ds. W. Visscher
Datum: 21 september 2013
Onderwerp: Re: Omgaan met andersdenkenden
Aan: Mark

Het is eerst al belangrijk dat we het gesprek en 
de ontmoeting aan kúnnen of dúrven gaan. We 
moeten voorzichtig zijn, maar we hebben wel een 
roeping in deze wereld. De wereld bemoeit zich 
trouwens ook heel duidelijk met dingen waar wij 
mee bezig zijn. Onze eigen scholen bijvoorbeeld 
worden met belastinggeld betaald. Dat betekent 
ook dat de overheid allerlei regels stelt over wat 
wel en niet mag. Op je werk is het niet anders. Je 
komt nu eenmaal met andersdenkenden in aanra-
king en dan is het goed om met hen in gesprek te 
zijn. Hoe praten we dan met die ander? Denk voor-
al bij voorbaat niet dat anderen ons altijd maar 
lelijk willen behandelen. Dat is gewoon niet waar. 
Heel veel mensen weten niet hoe wij denken en 
waarom wij bijvoorbeeld op zondag geen bood-
schappen doen. Dat moeten we dus proberen uit 
te leggen. Welke argumenten gebruiken we daar 
dan bij? Laat ik het voorbeeld van de zondag eens 
nemen. Je kunt daar op drie manieren over praten. 

  Er zijn Bijbelse argumenten. Het vierde gebod 
geeft heel duidelijk aan dat we de rustdag moe-
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ten heiligen. Onder christenen is dit natuurlijk 
een belangrijk argument. De Bijbel en de Tien 
Geboden zeggen ons wat goed en kwaad is. 
Voor niet-christelijke mensen telt dit argument 
echter niet. Dus dan zijn andere argumenten 
nodig. 

  Er zijn verstandelijke of rationele argumenten. 
Het zijn argumenten die bij goed nadenken 
naar boven komen. Neem bijvoorbeeld één 
rustdag in de week. Een mens is niet geschapen 
om altijd maar te werken en te kopen. Hij heeft 
ook tijden van rust nodig. Dat kan ieder die een 
beetje nadenkt bedenken. En wat is er dan te-
gen om bijvoorbeeld één dag, de zondag, niet 
te gebruiken voor winkelen? Die kunnen we dan 
gebruiken als rustdag. Een dergelijk argument 
kan weerlegd worden, maar soms heeft het ook 
zijn waarde. In de politiek wordt hier vaak mee 
gewerkt. Daardoor kan het dat een partij als de 
SGP soms samenwerkt met een niet-christelijke 
partij. Omdat er gewoon ‘zakelijke’ argumenten 
zijn …

  Er zijn ook feitelijke gegevens. We kunnen 
met enquêtes meningen peilen. Het blijkt dat 
de kleine middenstand helemaal niet zo blij 
is met de opening van winkels op zondag. Al-
leen het groot winkelbedrijf is hier eigenlijk 
voorstander van. Zo zijn er wel meer groepen 
mensen die het niet echt zien zitten om de win-
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kels op zondag te openen. Uit onderzoek blijkt 
ook dat religie helemaal niet negatief hoeft 
te zijn. Religieuze mensen zijn over het alge-
meen gelukkiger, meer behulpzaam en minder 
crimineel. Dat is uit allerlei onderzoek geble-
ken. Dat zijn dus de feiten. Het zou daarom 
wel heel dom zijn om religieuze scholen af te  
schaffen. 

Kortom, er zijn allerlei manieren om het gesprek 
met de ander aan te gaan. Het is de uitdaging 
voor jou en voor anderen om het ook te doen. 
Niet dat we Nederland kunnen veranderen. Maar 
mensen moeten wel weten dat er ook in ons land 
nog steeds een God en een kerk is. 


