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„Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, 
deze drie, maar de meeste van deze is de 

liefde.“ 
(1 Korintiërs 13:13) 

 

„Maar heiligt de Christus in uw harten als 
Here, altijd bereid tot verantwoording aan 
al wie u rekenschap vraagt van de hoop, 
die in u is, doch met zachtmoedigheid en 

vreze.“ 
(1 Petrus 3:15) 

 

„Want Ik weet, welke gedachten Ik over u 
koester, luidt het woord des HEREN, ge-

dachten van vrede en niet van onheil, om 
u een hoopvolle toekomt te geven.“ 

(Jeremia 29:11) 
 

„Hoop is voor het menselijk bestaan het-
zelfde als zuurstof voor de longen. Zonder 
zuurstof sterft de patiënt door verstikking. 

Zonder hoop lijdt men aan verstikking 
door wanhoop, de verlamming van ie-
mands geestelijke kracht als gevolg van 

een gevoel van leegte, van de zinloosheid 
van het leven.” 
(Emil Brunner) 



 

 

 



 

 

 

Inhoudsopgave 
 
Voorwoord bij de Nederlandse uitgave.............................................8 
HOOP VOOR EUROPA: 66 STELLINGEN.................................................9 
WE HEBBEN HOOP NODIG ......................................................................9 
  1. Hoop is rationeel............................................................................10 
  2. Hoop is typisch iets van christenen –   
          Geloof en hoop horen bij elkaar...............................................11 
  3. Hoop schept eenheid.....................................................................12 
  4. Liefde schept hoop – hoop schept liefde ....................................12 
  5. De mens kan niet leven zonder hoop .........................................13 
  6. Morgen hangt af van vandaag.....................................................14 
  7. Hoop schept ware toekomst.........................................................15 
  8. Hoop is niet zomaar een voorspelling, want hoop houdt 
          rekening met dingen die nog onzichtbaar zijn......................16 
HOOP IN GOD ALLEEN IS ONTERECHT................................................17 
  9. Hoop is afhankelijk van genade en niet van prestatie .............17 
10. Hoop kan niet verdiend worden .................................................17 
11. God geeft niet alleen hoop; Hij is de reden voor onze hoop...18 
12. De goddeloze heeft geen hoop.....................................................19 
13. Hoop zonder God is misleidend .................................................20 
14. Hoop zonder God moet een substituut vinden  
          in de schepping ..........................................................................20 
15. God kan niet vervangen worden als basis voor hoop,  
          in het openbaar of in het geheim,  
          zoals bij de religie van mammon.............................................21 
16. De strijd tegen valse hoop ............................................................24 
GOD GEEFT HOOP.................................................................................25 
17. God Zelf heeft altijd hoop gegeven –  
          vanaf het allereerste begin van de geschiedenis ...................25 
18. God Zelf brengt hoop – in Jezus ..................................................25 
19. God Zelf geeft ons hoop – in de Heilige Geest ..........................26 
20. God Zelf geeft ons hoop – in de gemeente,  
          de boodschapper van hoop ......................................................27 
21. Christus in ons, de hoop van hemelse glorie.............................27 



 

 

22. Hoop door het kruis ......................................................................28 
23. Hoop op Christus’ wederkomst en de opstanding der doden..29 
GOD IS BETROUWBAAR ........................................................................31 
24. Onze hoop in God is zeker, omdat God betrouwbaar is .........31 
25. Hoop is zeker vanwege Gods trouw en Zijn belofte ................31 
26. Onze hoop is gevestigd op Gods eed..........................................32 
27. Hoop impliceert activiteit.............................................................36 
28. Hoop is gebaseerd op het Woord van God................................36 
29. Onze hoop is gebaseerd op Gods activiteit – niet op lezingen ..37 
HOOP VERANDERT ONZE HANDELWIJZE ............................................39 
30. Ware hoop neemt aan dat God almachtig is..............................39 
31. Hoop geeft ons zekerheid en gewetensrust ...............................40 
32. Hoop geeft moed............................................................................41 
33. Hoop maakt ons zowel optimistisch als realistisch –  
          opgeven is geen optie................................................................41 
34. Als we verwachten wat voor mensen onmogelijk is,  
          zullen we alles doen wat voor mensen mogelijk is...............44 
35. Hoop maakt ons kalm, maar niet lui en passief ........................45 
36. Hoop maakt ons actief en zelfbewust .........................................45 
37. Hoop geeft ons nieuwe prioriteiten, die ons in staat stellen  
          om afstand te doen van voorrechten.......................................46 
38. Hoop maakt ons begripvol en geduldig naar anderen toe......46 
39. Hoop schept uithoudingsvermogen ...........................................47 
40. Omdat we hopend verwachten, is er vreugde ..........................47 
HOOP IN LIJDEN EN TEGENSTAND .....................................................49 
41. Hoop vraagt lijden en strijd – het gevoel van wanhoop  
          en troost.......................................................................................49 
42. Gebed leidt tot hoop en hoop leidt tot gebed............................50 
43. Lijden in het belang van hoop......................................................51 
44. Hoop is onwankelbaar, omdat deze van binnenuit komt .......52 
45. Hoop is onwankelbaar, omdat deze uit de hemel komt ..........52 
46. Hoop verdedigt ons tegen de boze .............................................53 
HOOP TEGENOVER DE BESCHOUWING VAN DE DAG DES OORDEELS .54 
47. De Bijbel bevestigt de hoop van de kerk op groei ....................54 
48. Hoop tegenover religieuze tegenstand en tegenstand  
          van de staat .................................................................................55 



 

 

49. We hebben nog steeds hoop, zelfs tegenover  
          dreigend oordeel........................................................................56 
50. Door ons te confronteren met dreigend oordeel test  
          God ons geloof ...........................................................................58 
51. Hoop is meer dan speculatie........................................................59 
HOOP VOOR ALLE GEBIEDEN VAN HET LEVEN ...................................60 
52. Hervorming en opwekking betekenen hoop 
          voor de gemeente en de samenleving ....................................60 
53. Hoop voor de zwakken.................................................................63 
54. Hoop voor alle culturen en volken .............................................63 
55. We moeten onze hoop in concrete formuleringen uiten  
          voor alle gebieden van het leven en de schepping ...............66 
56. Bijbelse hoop tegenover de misleidende hoop van de  
          kleinburgerlijke moraal.............................................................71 
57. Hoop voor het behoud van de Schepping .................................74 
58. Hoop voor de samenleving ..........................................................75 
59. Hoop voor het gezin......................................................................77 
60. Hoop voor de economie................................................................79 
61. Hoop voor het wettelijke stelsel ..................................................80 
62. Hoop voor politici..........................................................................83 
63. Hoop op vrede ...............................................................................84 
64. Hoop vereist dialoog, geen geweld.............................................85 
65. Hoop voor onze gemeenten .........................................................86 
66. Er is hoop voor de politiek, wanneer de gemeente  
          zich bekeert .................................................................................87 
 
 



 

 
8

VOORWOORD BIJ DE NEDERLANDSE UITGAVE 

In het voorjaar van 2002 kwamen in Boedapest ongeveer duizend 
evangelicals uit 38 Europese landen bij elkaar onder het motto 
‘Shaping Europe’s future together’. Hope21 was een Europees con-
gres waar in zo’n 25 netwerken werd gediscussieerd, plannen wer-
den gemaakt, initiatieven werden ontwikkeld, dit alles om gestalte 
te geven aan de hoop die er is voor Europa. 

Dit congres heeft in verschillende landen navolging gekregen, in 
het voorjaar van 2004 ook in Nederland: Hoop21. Het is de wens 
van de organisatoren dat in Europa, in allerlei netwerken, christe-
nen worden gemotiveerd en uitgedaagd om gestalte te geven aan 
de hoop die in hen is. Naast zendelingen en evangelisten is het 
belangrijk dat toegewijde zakenmensen, politici, kunstenaars, 
agrariërs, onderwijzers, sporters en artsen de hoop van het Evan-
gelie met nieuw elan kunnen uitdragen en uitwerken op alle ter-
reinen van het leven. 

In dit boek beschrijft Dr. Thomas Schirrmacher in 66 stellingen een 
Bijbelse basis voor hoop. Stellingen die aanmoedigen om na te 
denken over het begrip hoop vanuit Bijbels perspectief, aangevuld 
met waarneming en toepassingen voor Europa in de 21e eeuw. 
Stellingen die soms prikkelen, soms vragen oproe-
pen, vaak doen ontdekken en uitdagen. 

Ik hoop dat dit boek christenen helpt om in een vaak 
hopeloos en pessimistisch Nederland en Europa de 
hoop van het Evangelie met nieuw enthousiasme uit 
te werken. 

Diederick Eikelboom 
Directeur ECM-Nederland, betrokken bij het Europa Zendings-
netwerk Nederland en het netwerk Europa in de 21e eeuw onder 
Hoop21. 
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HOOP VOOR EUROPA 

66 STELLINGEN 
 

WE HEBBEN HOOP NODIG 

„Volgens mij biedt Europese integratie 
oneindig veel kansen voor zending, die 
zowel een gift als een plicht is, door de 

God van de geschiedenis aan onze genera-
tie gegeven. Met Zijn hulp en onder Zijn 

wijze Voorzienigheid kunnen we voordeel 
halen uit deze kansen, als we vandaag de 

juiste beslissingen nemen.”1 

De volgende studie werd samengesteld voor Hope for Europe, een geza-
menlijke agenda van de Europese Evangelische Alliantie en de Europese 
tak van de Lausanne Beweging; de studie was bedoeld als basis voor de 
eerste vergadering van het Theologisch Comité op het Hope 21 Congres in 
Boedapest. 

De studie onderzoekt het gebruik van het concept ‘hoop’ in het Oude2 en 
Nieuwe Testament en overweegt het belang van deze teksten voor ons 
vandaag. (Hierbij worden de bijbelverzen geciteerd.) 

Elke stelling wordt diepgaand besproken vanuit een bijbels-theologisch 
standpunt en gaat vergezeld van een toepassing, die relevant is voor onze 
situatie. 

                                                        
1 Bernard Knieß. „Die Chancen der europäischen Integration für die Mission”. 
Evangelikale Missiologie 16 (2000) 4: blz. 122-133, hier blz. 122. Het artikel bevat 
recente gegevens en belangrijke motieven voor christenen in Europa. 
2 In het Oude Testament worden vier werkwoorden (en één zelfstandig naam-
woord, afgeleid van een van de wortels) gebruikt om dat te beschrijven wat wij 
vertalen als ‘hoop’. 
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1. Hoop is rationeel 
Stelling: Hoop is niet een vaag gevoel dat gebaseerd is op me-
ningen of verwachtingen. God beveelt christenen om rekenschap 
te geven van hun verwachtingen: wat hopen we, waarom en 
hoe?3 

Petrus verwacht duidelijk van de gemeente dat zij haar hoop over-
denkt: „Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd be-
reid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de 
hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze” (1 Pe. 3:15). 
Voordat we rekenschap geven aan anderen, moeten we eerst re-
kenschap geven aan onszelf. Hoop is niet in tegenspraak met het 
denken en diepgaand denken zal de hoop niet vernietigen. Wel-
overwogen, bewuste overweging maakt eerder onderscheid tussen 
ware hoop en goedkope troost. Daarom kan Petrus spreken van de 
rekenschap van onze hoop.4 

Aangezien ons leven als christen veranderd wordt door de ver-
nieuwing van ons denken (Rom. 12:2), kunnen we alleen nieuwe 
hoop vinden, wanneer we bereid zijn afstand te doen van onze 
oude gedachtepatronen, zodat er plaats komt voor nieuwe gedach-
tepatronen. We moeten de Heilige Geest steeds weer vragen om 
onze beweegreden te belichten. „… verlichte ogen [uws] harten5, 
zodat gij weet, welke hoop Zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijk-
heid is Zijner erfenis bij de heiligen” (Ef. 1:18), wat niets minder 
betekent dan de interpretatie van de Drie-eenheid – Vader, Jezus 
Christus en de Geest (Ef. 1:17) – als God, „zo om Hem recht te ken-
nen”. We bestuderen de Bijbel om hoop te verkrijgen voor zowel 
onszelf als voor ons gezin, onze gemeente en onze samenleving. 
„Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht 

                                                        
3 In veel talen heeft ‘hoop’ drie verschillende betekenissen: 1. De daad van hopen, 
b.v. de inhoud en houding van onze verwachtingen, 2. Het doel van onze hoop, 
waar hoop ik op? 3. De persoon die of het ding dat mijn hoop vervult. Voor chri-
stenen dus: 1. Hoop in onze harten, 2. Hoop op verlossing, 3. Hoop in God, die 
onze verlossing creëert. 
4 Grieks: ‘logon peri tes elpidos’. 
5 In de Bijbel is het hart het centrum van het denken. 
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geschreven, opdat wij in de weg der volharding en van de vertroo-
sting der Schriften de hoop zouden vasthouden” (Rom. 15:4).  

2. Hoop is typisch iets van christenen –  
Geloof en hoop horen bij elkaar 

Stelling: Hoop is typisch iets van christenen (Heb. 3:6; Ef. 4:4), 
want „het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, 
en het bewijs der dingen, die men niet ziet” (Heb. 11:1). 

Aldus is hoop de basisbelijdenis van elke christen, want „Laten we 
de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, 
want Hij, die beloofd heeft, is getrouw” (Heb. 10:23). De Bijbel legt 
steeds de nadruk op de nauwe relatie tussen geloof en hoop, zoals 
twee voorbeelden van Petrus en Paulus laten zien. Wanneer Petrus 
van Jezus spreekt, zegt hij: „… die door Hem gelooft in God, die 
Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven 
heeft, zodat uw geloof tevens hoop is op God” (1 Pe. 1:21) en Pau-
lus herinnert ons eraan dat wij door Christus „ook de toegang heb-
ben verkregen [in het geloof] tot deze genade, waarin we staan, en 
roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods” (Rom. 5:2). Petrus laat 
er geen twijfel over bestaan dat de wedergeboorte – de Goddelijke 
daad, die van ons een christen heeft gemaakt – een levende hoop 
voortbrengt: „Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus 
Christus, die ons naar Zijn grote barmhartigheid door de opstan-
ding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren 
worden tot een levende hoop” (1 Pe. 1:3). Moet onze levende hoop 
eigenlijk niet meer zichtbaar zijn voor de wereld? 

Europese christenen moeten leren om hun hoop in alle situaties te belijden 
en onze gemeenten eraan te herinneren dat hoop – en niet berusting, angst 
of verzwijging – het embleem is van ons geloof. Vooral evangelische chris-
tenen moeten verkondigen dat hoop en wedergeboorte onafscheidelijk zijn 
– niet alleen in theorie, maar ook in het dagelijks leven. 
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3. Hoop schept eenheid 
Stelling: Hoop verenigt christenen: Omdat er „één lichaam en één 
Geest is, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping” 
(Ef. 4:4), zullen christenen nooit hun eenheid bevestigen zonder te 
spreken van hun gemeenschappelijke hoop. 
Europese christenen moeten zich verenigen in hun hoop en aan de 
wereld laten zien dat niet wij, onze gemeente of onze organisatie 
die hoop vormen, maar de liefde en de genade van God, welke 
concreet gemaakt werd in Jezus Christus. Iedereen die de eenheid 
van het christendom aanvalt, berooft Europa van haar hoop. 

4. Liefde schept hoop – hoop schept liefde 
Stelling: Liefde en hoop zijn onafscheidelijk. Daarom is Paulus 
„onophoudelijk gedachtig aan het werk uws geloofs, de inspan-
ning uwer liefde en de volharding uwer hoop op onze Here Jezus 
Christus voor het oog van onze God en Vader” (1 Tes. 1:3). Geloof, 
hoop en liefde worden vaak tezamen genoemd (1 Kor. 13:13; zie 
ook Kol. 1:4-5 en Gal. 5:5-6). „En Hij, onze Here Jezus Christus … 
die ons heeft liefgehad en ons eeuwige troost en goede hoop door 
Zijn genade verleend heeft” (2 Tes. 2:16) is de liefde van God die 
hoop voortbrengt, want „de hoop maakt niet beschaamd, omdat 
de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, 
die ons gegeven is” (Rom. 5:5). Deze liefde die God ons geeft, creëert 
nieuwe hoop voor anderen, want de liefde „bedekt alles, gelooft 
alles, hoopt alles, verdraagt alles” (1 Kor. 13:7). 

Zoals Jezus ons al zei, is een samenleving zonder hoop en zonder 
Gods wet koud en liefdeloos. „En omdat de wetsverachting toe-
neemt, zal de liefde van de meesten verkillen” (Mt. 24:12). Vijand-
schap tegen Gods geboden is vijandschap tegen de liefde.  

Volgens mij beschrijft geen andere Bijbeltekst het basisprobleem van het 
moderne Europa bondiger en beter. Niemand kan Gods scheppingswetten 
afwijzen zonder de liefde af te wijzen. We zullen nooit de liefde herstellen 
in ons gezin, onze gemeente, onze werksituatie, onze samenleving of onze 
regering, totdat we terugkeren tot de wet van God. Wetteloosheid eindigt 
altijd in liefdeloosheid – zoals onze huidige situatie duidelijk laat zien! Al 
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sinds de jaren 60 van de 20e eeuw spreken we meer over liefde dan ooit 
ervoor, terwijl er een voortdurende toename is van misdaad en haat op alle 
gebieden. Onze samenleving is vergeten wat ware liefde is! Hoe kan Eu-
ropa deze liefde weer leren kennen, wanneer christenen die niet leren of 
voorleven? 

5. De mens kan niet leven zonder hoop 
Stelling: Hoop is essentieel voor het menselijk bestaan.  

„Hoop is voor het menselijk bestaan hetzelfde als zuurstof voor de 
longen. Zonder zuurstof sterft de patiënt door verstikking. Zonder 
hoop lijdt men aan verstikking door wanhoop, de verlamming van 
iemands geestelijke kracht als gevolg van een gevoel van leegte, 
van de zinloosheid van het leven” (Emil Brunner)6. 

De Europese beschaving heeft nooit aan dit feit getwijfeld, ook al 
hebben velen hun hoop ergens anders gezocht dan bij de Vader 
van Jezus Christus. Plato definieert hoop als „de verwachting van 
iets goeds”7, een definitie van het menselijk bestaan. En wat te 
denken van de linkse filosoof Ernst Bloch, die het invloedrijke boek 
‘Het principe hoop’ schreef?8 

De invloed van hoop kan in verschillende Europese ideologieën 
gezien worden zoals het marxisme9 of het nationaal-socialisme10. 
Geloof in het toekomstig succes van deze wereldvisie geeft hun 
enorme invloed en motiveert mensen om hun leven aan hen toe te 

                                                        
6 Emil Brunner. Op. Cit., blz. 7. 
7 Plato. Definitiones 416. 
8 Ernst Bloch. Das Prinzip Hoffnung. 3 delen. Suhrkamp: Frankfurt, 1982 
(oorspronkelijk 1954-1959, verschillende herdrukken). 
9 Zie Thomas en Christine Schirrmacher: „Der Kommunismus als Lehre vom Tau-
sendjährigen Reich”. Factum 11+12/1986: blz. 12-19 en Thomas Schirrmacher: 
Marxismus – Opium für das Volk? Schwengeler: Berneck, 1990; VKW: Bonn, 1997. 
10 Zie Thomas Schirrmacher: „Die Religion des Nationalsozialismus: 14 Dokumen-
te”. Factum 11/1989: blz. 506-510; id.: „Adolf Hitler und kein Ende: Ausgewählte 
neuere Literatur zur Geschichte und Vorgeschichte des Nationalsozialismus”. 
Factum 6/1989: blz. 252-255; id.: „Das göttliche Volkstum und der ‘Glaube an 
Deutschlands Größe und heilige Sendung’: Hans Naumann im Nationalsozialis-
mus”. 2 delen. VKW: Bonn, 1992; 2000. 
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wijden. De New Age, de islam, jeugdsekten en programma’s van 
politieke partijen ontlenen allemaal hun macht aan hun toekomst-
visie. De Bijbel is geen uitzondering, maar alleen de openbaring 
ervan is waarheid, want Degene die de Bijbel geïnspireerd heeft is 
Degene die de toekomst maakt. 

Hoop is deel van de waardigheid van de mens als beeld van God 
en is tot op zekere hoogte een menselijk recht en een geboorterecht, 
dat mensen altijd elkaar moeten toekennen, maar dat zij tegenover 
God bij hun dood, als zij niet in Hem geloven, kunnen hebben 
verspeeld. Iedereen heeft zo zijn eigen voorstelling van de toe-
komst; in feite heeft elke religie, volgens de studierichting Verge-
lijkende Godsdienstwetenschap, een eigen interpretatie van de 
toekomst. 

Iedereen die leeft, kan hopen en behoort dat ook te doen (Pr. 9:4), 
maar de doden kunnen niet langer hopen (Pr. 9:5-6), tenzij hun 
geloof in God hun toestaat op de opstanding uit de dood te ho-
pen.11 

6. Morgen hangt af van vandaag 
Stelling: Onze verwachtingen van of hoop omtrent de toekomst 
bepalen hoe we vandaag handelen. Het heden van ieder mens 
hangt af van zijn verwachtingen van de toekomst. 

De Bijbel geeft ons voldoende voorbeelden van concrete waar-
schuwingen, troost en geboden voor het heden, die ontleend zijn 
aan de beloften voor de toekomst. Als we beweren dat we zonder 
toekomstverwachtingen kunnen, misleiden we onszelf, want we 
nemen dan onbewust de opvattingen van onze maatschappij aan. 
Helaas weerspiegelen veel gelovigen meer de opvattingen van 
politici en de televisie dan bijbels onderricht. Onze eigen pessimi-
stische opvattingen over onze eigen toekomst, de toekomst van 
onze gemeente of van de wereld worden mede bepaald door be-
paalde opvattingen over de toekomst, zelfs al kunnen we deze 
ideeën niet altijd definiëren. 

                                                        
11 Zie de stelling over de opstanding. 
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Aangezien onze opvattingen over de toekomst een belangrijke rol 
spelen in onze houding ten opzichte van de nabije toekomst, is het 
essentieel dat wij ons afvragen wiens opvatting over de werkelijk-
heid het meest nauwkeurig is. Wanneer we er niet in slagen con-
crete ideeën te formuleren, ruimen we het veld voor sekten, zoals 
de Jehova’s getuigen, die op hun speciale eschatologische systemen 
vertrouwen. Als je eenmaal hun eschatologie begrijpt, begrijp je in 
feite ook hun leer. Hetzelfde kan gezegd worden van veel kleinere, 
merkwaardig aandoende groepen, die ook binnen het evangelische 
kamp bestaan. We moeten duidelijke antwoorden vinden op deze 
bewegingen, ook al moeten we er in zekere mate open voor staan 
dat er ook onder christenen een zekere verscheidenheid bestaat. 

Vragen over de toekomst hangen af van de kernpunten van het 
christelijk geloof, zoals de wederkomst van Christus, het laatste 
oordeel en de opstanding uit de dood – belangrijke punten, die 
onlosmakelijk verbonden zijn met de aard en de bediening van 
Jezus. Hierom is het essentieel om onderscheid te maken tussen 
vraagstukken waar de Bijbel duidelijk een antwoord op geeft (dat 
Jezus wederkomt om iedereen te oordelen), vragen die slechts ge-
deeltelijk door de Bijbel beantwoord worden, en vraagstukken die 
de Bijbel volledig negeert en die zich alleen voordoen, wanneer 
theologen erop staan om het door hen ontwikkelde systeem te vol-
tooien. Alleen die helderheid in ons onderricht kan een eind ma-
ken aan de stroom van valse profetie in evangelische kringen.  

7. Hoop schept ware toekomst 
Stelling: Als God ons niet de toekomst gegeven had, dan hadden 
we er geen gehad. Alleen omdat Hij ons de toekomst belooft, 
hebben we een toekomst. „Ja, er is hoop voor uw toekomst, luidt 
het woord des HEREN” (Jr. 31:17). 

Deze toekomst is niet slechts het voortschrijden van de tijd, maar 
de toppen en dalen van de geschiedenis die leiden tot een uiteinde-
lijk goede toekomst. „Want Ik weet, welke gedachten Ik over u 
koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet 
van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven” (Jr. 29:11). Ie-
dereen die het doel van geschiedenis als zijn startpunt neemt en 
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Gods eindoordeel daarbij insluit, houdt rekening met een toe-
komst, die authentiek is in kwaliteit als ook in kwantiteit: „Waar-
lijk, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden” 
(Spr. 23:18). 

8. Hoop is niet zomaar een voorspelling, want hoop 
houdt rekening met dingen die nog onzichtbaar zijn 

Stelling: De kracht van christelijke hoop is haar geloof en afhan-
kelijkheid van de onzichtbare wereld. „Hoop is niets meer dan 
afhankelijk zijn en wachten op dingen die men niet kan zien” 
(Maarten Luther). 

Luther ontleent deze bewering aan de definitie van geloof in de 
brief aan de Hebreeën: „Het geloof nu is de zekerheid der dingen, 
die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet” (Heb. 
11:1). Paulus voegt hieraan toe: „Want in die hoop zijn wij behou-
den. Maar hoop, die gezien wordt, is geen hoop, want hoe zal men 
hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen 
we niet zien, verwachten wij het met volharding” (Rom. 8:24-25). 

Het is juist deze kwaliteit, die aan hoop de geestelijk bevrijdende 
macht geeft, die de mens doet veranderen en die de niet-christen 
niet kan begrijpen. 

Het materialisme dat we de laatste tientallen jaren in West-Europa zien, 
kan zich in een andere vorm dan in Oost-Europa vertonen, maar zijn 
wortels zijn hetzelfde. In een continent dat meer gevormd wordt door 
materialisme dan welk ander deel van de wereld ook, waar velen alleen 
maar geloven wat ze kunnen zien, hebben mensen wanhopig de boodschap 
nodig, dat de ware hoop alleen in een onzichtbare God gevonden kan wor-
den en dat de ware waarden van binnenuit komen. Europese christenen 
zouden veel kunnen leren van hun broeders in de ‘Tweederde wereld’. 
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HOOP IN GOD ALLEEN IS ONTERECHT 

9. Hoop is afhankelijk van genade en niet van prestatie 
Stelling: De basis van ons geloof laat duidelijk zien dat alles 
afhankelijk is van Gods genade en niet van onze eigen daden, 
want onze daden zijn de bron van alles waar we op kunnen 
rekenen en waar we toegang tot hebben, en deze zijn gewoon 
onvoldoende voor een ware verandering. 

Zoals Maarten Luther beweert: „Hoop komt niet voort vanuit onze 
verdiensten. Onze verdiensten komen voort uit hoop.” De leer van 
rechtvaardiging door geloof, die Luther herontdekt heeft, is de 
basis van een hoop, onafhankelijk van verdienste: „Opdat wij, ge-
rechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden worden over-
eenkomstig de hope des eeuwigen levens” (Tit. 3:7). Petrus advi-
seert: „Vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht 
wordt door de openbaring van Jezus Christus” (1 Pe. 1:13) en an-
dere schrijvers noemen hoop vaak in relatie met genade (bijvoor-
beeld 2 Tes. 2:16; Ps. 13:6, 103:8). Jesaja bidt: „HERE, wees ons ge-
nadig. Op U hopen wij; wees onze arm elke morgen, ja ons heil in 
tijd van benauwdheid” (Js. 33:2). 

10. Hoop kan niet verdiend worden 
Stelling: Daarom rust hoop ook niet op onze vroomheid of op 
onze correcte, superieure of juiste theologie, hoe goed wij ook 
proberen vroom te leven en te denken.  

Elifaz, Jobs vriend, vraagt: „Is dan niet uw godsvrucht uw toe-
vlucht, uw onberispelijke wandel uw hoop?” (Job 4:6), maar Job 
heeft in zijn hopeloze situatie (Job 17:13,15) geleerd om zijn hoop 
alleen op God te vestigen. 

Wanneer de brief aan de Hebreeën spreekt over „de hoop, waarin 
we roemen” (Heb. 3:6) en wanneer Paulus zegt: „We roemen in de 
hoop op de heerlijkheid Gods” (Rom. 5:2), roemen zij niet in hun 
eigen daden, maar geven God de eer en ‘roemen’ in iets dat ze op 
geen enkele manier verdiend hebben en dat ook voor anderen be-
schikbaar is. 
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Hoop is dus zowel een gave van God als het voorwerp van onze 
hoop. De mens kan nooit hoop ‘verdienen’, want „hoop ontstaat 
alleen wanneer God ons genadig is en het in ons hart uitstort” 
(Maarten Luther). „Hoop is gebaseerd op Gods zuivere, niet ver-
diende goedheid, die uit genade beloofd werd en die dringend 
gevraagd wordt door hen die het niet verdienen” (Maarten Lu-
ther). Een gezond optimisme in een wereld van lijden, onrecht-
vaardigheid, rampen en moreel verval is een gave van God, waar 
we allemaal voor moeten bidden. 

11. God geeft niet alleen hoop; Hij is de reden voor onze 
hoop 

Stelling: God geeft ons niet alleen iets om op te hopen. Hijzelf is 
het wezen van onze hoop. „En nu, wat verwacht ik, Here? Mijn 
hoop, die is op U” (Ps. 39:8). De Psalmen brengen dit zeer duidelijk 
onder woorden: „Want Gij zijt mijn verwachting, Here HERE, mijn 
vertrouwen van mijn jeugd aan” (Ps. 71:5); „Waarlijk, mijn ziel, 
keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting” (Ps. 62:6); 
„Welzalig hij, die de God van Jakob tot zijn hulpe heeft, wiens 
verwachting is op de HERE, Zijn God” (Ps. 146:5). De Psalmist 
brengt hoop vaak in verband met godsvrucht (Ps. 33:18; 147:11; 
62:6). 

Alleen omdat we bij God horen en omdat Hij bij ons ‘hoort’, kun-
nen we hopen. „Mijn ziel zegt: Mijn deel is de HERE, daarom zal ik 
op Hem hopen” (Kl. 3:24). We moeten begrijpen dat onze hoop niet 
in onszelf is, in onze prachtige ideeën of programma’s of in onze 
inspanningen en onze bezieling, maar in God, die zulke ideeën en 
bezieling geeft. Omdat Hij de basis, het doel en de inhoud van 
onze hoop is, blijft onze hoop zelfs dan behouden, wanneer wij in 
de hemel alles vervuld zien, zoals ook in 1 Kor. 13:13 staat dat „ge-
loof, hoop en liefde” blijven, ook wanneer wij Jezus „van aange-
zicht tot aangezicht” (1 Kor. 13:12) zullen zien. 
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12. De goddeloze heeft geen hoop 
Stelling: Een van de meest voorkomende beweringen in de Bij-
bel over hoop is dat de goddelozen geen ware hoop hebben, 
slechts een denkbeeldige, misleidende hoop. 

Paulus herinnert de Efeziërs aan hun leven, voordat zij Christus 
kenden: „Dat gij te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten 
van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belof-
ten, zonder hoop en zonder God in de wereld” (Ef. 2:12). Ongelo-
vigen zijn „de andere (mensen), die geen hoop hebben” (1 Tes. 
4:13). De logische conclusie voor de gelovigen is niet trots, maar de 
dringende waarschuwing om alleen op God te vertrouwen, want 
„Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn 
arm stelt, wiens hart van de Here wijkt” (Jr. 17:5). 

Andere teksten uit het Oude Testament 
1 Kr. 29:15:  „Voorwaar, wij zijn vreemdelingen en bijwoners voor 
uw aangezicht, gelijk al onze vaderen; als een schaduw zijn onze 
dagen op aarde, zonder hoop.” 

Job 8:13:  „Zo gaat het allen die God vergeten, en vergaat de ver-
wachting van de goddeloze.” 

Job 7:6:  „Mijn dagen gaan sneller dan een weversspoel, en spoe-
den ten einde zonder hoop.” 

Job 11:20:  „Maar de ogen der goddelozen zullen versmachten, elke 
toevlucht is hun afgesneden, wat zij te verwachten hebben, is het 
uitblazen van de adem.” 

Job 19:10:  „Hij heeft mij aan alle kanten afgebroken, zodat ik ver-
ga, en mijn hoop als een boom uitgerukt.” 

Job 27:8:  „Want wat is de verwachting van de godvergetene, als 
God zijn leven afsnijdt, als Hij dat opeist?” 

Ps. 37:9:  „Want boosdoeners worden uitgeroeid, maar wie de HE-
RE verwachten, zij zullen het land beërven.” 

Spr. 11:7:  „Bij de dood van een goddeloos mens vergaat de ver-
wachting, en het verlangen der boosheid gaat teniet.” 
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Spr. 10:28:  „De verwachting der rechtvaardigen is vreugde, maar 
de hoop der goddelozen gaat teniet.” 

Spr. 11:23:  „Wat de rechtvaardigen wensen, brengt enkel geluk; 
wat de goddelozen hopen, loopt uit op toorn.” 

13. Hoop zonder God is misleidend 
Stelling: De verloren zoon misleidde zichzelf, toen hij zijn hoop 
vestigde op zijn vrienden. Toen eenmaal zijn geld op was, ver-
dwenen ook zijn vrienden. De hoop die hij op zijn vader vestigde, 
bleek betrouwbaar te zijn, want deze was gebouwd op liefde in 
plaats van op rijkdom (Lc. 15:11-32).  
Hoe dankbaar zouden we moeten zijn dat de ware Vader in de 
hemel „ons heeft liefgehad en ons eeuwige troost en goede hoop 
door Zijn genade verleend heeft” (2 Tes. 2:16). 
Omdat „bij de dood van een goddeloos mens de verwachting ver-
gaat en het verlangen der boosheid tenietgaat” (Spr. 11:7), kan ie-
dereen te schande gemaakt of vernederd worden, wanneer hij op 
mensen vertrouwt (Job 41:1). Wanneer iemand op andere naties 
vertrouwt, ontdekt hij dat die niet kunnen verlossen (Kl. 4:17). 
Wanneer de samenleving ineenvalt, „wachten we op recht, maar 
het is er niet” (Js. 59:11) en hopen we „op vrede, maar er is niets 
goeds” (Jr. 14:19; zie ook 2:37). 

14. Hoop zonder God moet een substituut vinden in de 
schepping 

Stelling: Hoop op God en vertrouwen en geloof in Hem kan al-
leen vernietigd worden als er een substituut gevonden kan wor-
den. Aangezien er geen andere Schepper is buiten de schepping, 
kan dit substituut alleen maar een deel van de schepping zijn, 
zoals afgoden, mensen, engelen, natuur of geld. 
De zondeval laat dit duidelijk zien (Gn. 3:1,7). In onze heden-
daagse ‘neutrale’ mentaliteit zou Eva tegen de slang gezegd kun-
nen hebben: „Het is mogelijk, dat God niet betrouwbaar is en ons 
niet de waarheid heeft verteld. Maar hoe zit het met jou? Als ik 
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Gods Woord in twijfel trek, moet je me toestaan ook jou in twijfel 
te trekken. Ik kan nu niemand geloven, maar wacht maar af!” Dit 
gesprek vond natuurlijk niet plaats en had ook nooit plaats kunnen 
hebben. Eva kon haar vertrouwen in God alleen prijsgeven door de 
duivel te geloven. Ze kon niet aan God twijfelen zonder iets anders 
te geloven. Neutraliteit kan zowel in kritische studies als in ethi-
sche uitspraken niet bestaan.12 Eva kon niet zomaar naar beide 
partijen luisteren en dan wachten op de gevolgen, want ze moest 
verder gaan met leven, handelen en beslissen. Ze kon noch beide 
geloven noch beide gehoorzamen. 

15. God kan niet vervangen worden als basis voor hoop, 
in het openbaar of in het geheim, zoals bij de religie 
van mammon 

Stelling: Elke hoop die niet uiteindelijk gebaseerd is op God, zal 
vals blijken, want deze hoop vertrouwt op iets dat niet borg kan 
staan en eens zal falen. 

Laten we eens kijken naar de liefde voor geld, die in Europa heerst, 
en acht slaan op de gevolgen, die valse hoop heeft voor het leven 
van alledag. In de Bergrede zegt Jezus: „Niemand kan twee heren 
dienen, want hij zal óf de ene haten en de andere liefhebben, óf 
zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God 
dienen én mammon” (Mt. 6:24; zie ook Lc. 16:13). Kort ervoor heeft 
Hij gewaarschuwd, dat we ons leven niet moeten vullen met het 
verzamelen van schatten op aarde: „Want, waar uw schat is, daar 
zal ook uw hart zijn” (Mt. 6:21; zie ook Lc. 12:34). Dit was geen 
nieuwe wet, want zowel het Oude als het Nieuwe Testament keu-
ren ‘kwade mammon’ af (Lc. 16:9; het Griekse woord betekent óf 
‘onrechtvaardig’ óf ‘kwaad’). De Bijbel beschermt persoonlijk ei-
gendom (bijvoorbeeld in de Tien Geboden), draagt ons op te wer-
ken en beschrijft soms vrede en voorspoed als gaven van God, 
maar wanneer de Bijbel benadrukt dat „de arbeider zijn loon 

                                                        
12 Heinrich Bergers samenvatting over de geschiedenisvisie van Calvijn in: Hein-
rich Berger Studien zur Dogmengeschichte und Systematischen Theologie 6. 
Zwingli Verlag: Zürich, 1956, blz. 138 (zie ook blz. 138-139). 
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waard is” (Lc. 10:7; zie ook 1 Tim. 5:18), staat dit de arbeider niet 
alleen toe om te genieten van zijn welverdiende inkomen, maar 
keurt tevens hen af die hem voor zijn werk niet betalen. Jakobus, 
de broeder van Jezus, is het hiermee eens: „Zie, het loon, dat door 
u is ingehouden van de arbeiders, die uw landen hebben gemaaid, 
schreeuwt, en het geroep van hen, die uw oogst hebben binnenge-
haald, is doorgedrongen tot de oren van de Here Sebaot” (Jak. 5:4; 
zie ook 5:1-6 en Dt. 24:15)13. Volgens Jezus kan niemand die mam-
mon dient, tegelijkertijd God dienen. De Bijbel beschouwt de liefde 
voor geld als de wortel van alle kwaad (1 Tim. 6:10). Let op dat niet 
geld, maar de liefde voor geld de oorzaak van verdere zonde is. 
Jezus’ waarschuwing tegen mammon heeft altijd een belangrijke 
rol gespeeld in de christelijke ethiek. „Op grond van het eerste 
gebod heeft de antithese tussen God en mammon de economische 
gedachte van Luther vastgesteld”14. Maar wanneer men Jezus’ 
uitspraken in de Bergrede in alle rust bekijkt, vormen deze niet 
alleen kritiek op mensen die slechts voor ‘mammon’ (Marx zou 
zeggen: voor het kapitaal) leven, maar meer. Mammon is verhoogd 
tot een religie, een rivaal van het bijbelse geloof in God. Als Jezus 
niet de naam van een heidense godheid had gebruikt, dan zouden 
we dit beter begrepen hebben. Hij had kunnen zeggen, dat we al-
leen maar één God zouden moeten hebben. We bidden of tot de 
God van de Bijbel of tot ‘mammon’, maar zoals we weten, verwijst 
‘mammon’ niet naar een godheid, maar naar rijkdom, geld en kapi-

                                                        
13 De aanklacht van Karl Marx jegens de Bijbel is absurd. De Bijbel was nooit be-
doeld om te dienen als ‘opium voor het volk’ om te voorkomen dat het volk de 
bestaande machten zou bekritiseren. Ik ken geen ander heilig geschrift in welke 
andere religie dan ook, dat zo scherp heersers afkeurt die rijk worden door on-
rechtvaardige middelen en geweld. Het is, in feite, vooral de Bijbel die de onrecht-
vaardige gelovige veroordeelt. Het staat vast dat veel christelijke bisschoppen en 
kerkleiders schuldig zijn, maar de sociale kritiek van de Bijbel is vaak gericht tegen 
het religieuze leiderschap, dat zijn eigen mensen onderdrukt en de basis van zijn 
religie veronachtzaamt.  
14 Hans-Jürgen Prien. Luthers Wirtschaftsethik. Vandenhoeck & Ruprecht: Göttin-
gen, 1992, blz. 221 (zie het gehele boek voor de betekenis van de Bergrede op de 
economische ethiek van Luther). Zie ook de talrijke referenties naar mammon in 
Luthers werken. Martin Luthers Sämtliche Schriften, red. Joh. George Walch. Deel 
23. Verlag der Lutherischen Buchhandlung H. Harms: Groß Oesingen, 1986 (her-
druk van 1910), Col 1130-1132. 
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taal. In Lc. 16:13 herhaalt Jezus: „Gij kunt niet God dienen én 
mammon“ (mammon is Grieks voor geld), maar een paar verzen 
eerder (Lc. 16: 9,11) gebruikt Hij de term om geld dat in zaken ge-
bruikt wordt, te beschrijven. De religie van mammon kan dus in de 
plaats komen van geloof in de God van de Bijbel. Dit was wat de 
rijke jongeling tegenhield om Jezus te volgen, want hij had zijn 
rijkdom meer lief dan God (Mt. 19:16-30; Mc. 10:17-31; Lc. 18:18-
30). De jongeling hield zich aan alle geboden, behalve aan het eer-
ste: „Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.” 
Zelfs al heeft de religie van geld geen goden, geen priesters, geen 
tempel (niet wat we tempel kunnen noemen), het is een a-theïstische 
religie, één zonder God (Grieks: ‘a’=zonder; ‘theos’=‘God’). Vergelijkt 
Jezus hier twee dingen die niet te vergelijken zijn? Is God niet een 
religieuze zaak en ‘mammon’ een zaak van economie, zaken en le-
vensstijl? 

Religie is nooit een theoretische zaak in de Bijbel. De vraag is niet 
of een beweging, een filosofie of een levensstijl zichzelf als een re-
ligie beschouwt of niet, maar in het laatste geval, wat bepaalt de 
waarden van ons leven van alledag in werkelijkheid en niet alleen 
maar in theorie. De Bijbel gaat vooral over hoop en geloof in de 
God van de Bijbel. De vraag is niet of we ervan overtuigd zijn dat 
God bestaat, maar of we existentieel in Hem hopen. „Gij gelooft 
dat God één is? Daarom doet gij wel, (maar) dat geloven de boze 
geesten ook en zij sidderen” (Jak. 2:19). In zowel het Oude als het 
Nieuwe Testament betekent het woord ‘geloven’ vertrouwen op, 
afhankelijk zijn van, als betrouwbaar beschouwen, waar duidelijk 
hoop inbegrepen is. Als we in God geloven, beschouwen we Hem 
als absoluut betrouwbaar, nemen we alles serieus wat Hij gezegd 
en gedaan heeft als Schepper en Verlosser en richten we ons leven 
in volgens Zijn bestaan en Zijn wet. 

Religie is alles wat wedijvert met deze bijbelse hoop en dit geloof. 
Waar vertrouw ik volkomen op? Wat geeft mijn leven zijn funda-
mentele betekenis? Wat heeft de controle over mijn hart? Wat be-
paalt mijn beslissingen? Wie heeft het laatste woord in mijn leven? 
Wat is mijn uiteindelijke doel? Waar houd ik het meest van? Hoe 
rechtvaardig ik mijn verlangens? 
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Eens erkende Job Gods recht om hem te oordelen: „Indien ik op 
het goud mijn verwachting gesteld heb, en tot het fijne goud heb 
gezegd: Gij zijt mijn vertrouwen” (Job 31:24). Hoewel ‘hoop’ en 
‘vertrouwen’ woorden zijn die alleen van toepassing zijn op God, 
gebruiken we ze vaak om te verwijzen naar vermomde religies, 
zoals Jobs erkenning laat zien. Spreuken herhaalt dit: „Wie op zijn 
rijkdom vertrouwt, die zal vallen” (Spr. 11:28). We kunnen ook 
zeggen: „Wie op vermogen vertrouwt …”. Psalm 49:7 spreekt over 
„hen, die op hun vermogen vertrouwen, en op hun grote rijk-
dommen zich beroemen” (zie ook Ps. 52:9). De Bijbel beschrijft 
veelvuldig de religie van geld met dezelfde termen die gebruikt 
worden om de relatie van de mens met God te beschrijven. 

In 1 Tim. 6:17 spoort Paulus de rijken aan om niet hun hoop op 
‘onzekere’ rijkdom te stellen, maar op God. In Ef. 5:3-5 waarschuwt 
hij tegen gierigheid en, in overeenstemming met het Oude Testa-
ment, voegt hij eraan toe: „een geldgierige, dat is een afgodendie-
naar”. 

16. De strijd tegen valse hoop 
Stelling: God verijdelt valse hoop en wil van ons dat we deze 
profetisch blootleggen. 

Wanneer Job tot God spreekt, zegt hij: „… Gij vernietigt des men-
sen hoop” (Job 14:19). Zelfs gelovigen worden soms door God in 
hopeloze situaties geleid, zodat ze leren om elke hoop, behalve die 
op God Zelf, te laten varen. Jeremia, de schrijver van Klaagliede-
ren, schreeuwt het bijvoorbeeld uit: „Waarom hebt Gij ons gesla-
gen, zodat er voor ons geen genezing is? Hoop op vrede, maar er is 
niets goeds; op een tijd van genezing, maar zie, verschrikking!” 
(Jr. 14:19; zie ook 8:15) 

Daarom was een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van 
de profeten uit het Oude Testament om valse hoop te verwerpen, 
hetzij in de vorm van valse goden, misleidende politieke verbon-
den, onbetrouwbare beloften van koningen, hetzij de optimistische 
voorspellingen van leugenachtige profeten. We moeten niet ver-
trouwen op mensen (Jr. 17:5; 48:13), op onze eigen gerechtigheid 
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(Ez. 33:13), op religieuze symbolen zoals de tempel (Jr. 7:4) of op 
afgoden (Hab. 2:18), maar alleen op God. 

De geschiedenis van Europa is gevormd door valse profeten, zoals Hitler 
en Stalin, en door veel minder bekende misleiders. De profetische ont-
maskering van die misleidende hoop is een van de belangrijkste verant-
woordelijkheden van de Europese kerken en de gelovigen – een verant-
woordelijkheid, waaraan het ons vaak ontbreekt. 

GOD GEEFT HOOP 

17. God Zelf heeft altijd hoop gegeven – vanaf het aller-
eerste begin van de geschiedenis 

Stelling: Hoop in de wereld begint met het feit dat God de eerste 
zendeling is. 

God is altijd de eerste zendeling geweest. Meteen na de zondeval 
leek het alsof de geschiedenis van de mens al eindigde, voordat 
deze eigenlijk goed en wel begonnen was, maar God gaf niet op. In 
genade bezocht Hij de Hof van Eden (Gn. 3:8-9), op zoek naar 
Adam en Eva, terwijl Hij riep: „Waar zijt gij?” (Gn. 3:9). Door zo-
wel toekomstig oordeel als toekomstige verlossing te proclameren, 
gaf Hijzelf nieuwe hoop voor de schepping. 

18. God Zelf brengt hoop – in Jezus 
Stelling: Jezus is het prototype van de zendeling en de brenger 
van hoop. 

Jezus werd door God, de Vader, als mens naar de aarde gezonden. 
Aan het kruis droeg Hij onze straf om onze verlossing te bewerk-
stelligen en te proclameren en ons zodoende hoop en toekomst te 
geven. Al vóór de schepping van de wereld had God besloten 
(Ef. 1:4) ons niet over te laten aan het lot van de zonde, dat we over 
onszelf hadden afgeroepen, maar om Zichzelf in Christus als zen-
deling naar de wereld te sturen om een ware toekomst mogelijk te 
maken (Joh. 3:16). 
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19. God Zelf geeft ons hoop – in de Heilige Geest 
Stelling: Pinksteren laat ons zien dat wereldzending in de kracht 
van de Heilige Geest het belangrijkste teken is van de nieuw-
testamentische gemeente en dat christenen zonder Hem niet 
kunnen hopen of hoop verkondigen. 

Jezus heeft de discipelen vaak bevolen te wachten op de komst van 
de Heilige Geest, voordat ze de volkeren het evangelie zouden 
gaan brengen (Mc. 16:15-20; Hnd. 1:4-11). De Geest zou komen als 
Jezus’ opvolger om de wereld van het evangelie te overtuigen (Joh. 
16:7-11). Met Zijn komst in Zijn gemeente begon zowel de nieuw-
testamentische gemeente als de wereldzending. Zonder Hem zou 
geen vorm van zending of zendingsstrategie enige kans op succes 
hebben, want alleen Hij kan van zonde overtuigen (Joh. 16:7-10), 
tot erkenning van God en het verlossende werk van Jezus Christus 
leiden, nieuw leven geven aan zondaren of hun hoop geven (Joh. 
3:5). Het is waar, dat God ervoor gekozen heeft om mensen te ge-
bruiken in zendingswerk en dat Hij verwacht dat zij hun verstand 
gebruiken om anderen te bereiken15, maar al deze strategieën zijn 
slechts voorlopig, aangezien alleen God beslist of ze wel of niet 
succesvol zijn (1 Kor. 12:4-6; Rom. 1:13). 

Vooral Paulus legt voortdurend de nadruk op het feit dat het de 
Heilige Geest is, Die hoop in onze harten uitstort, en dat onze hoop 
volledig afhankelijk is van Zijn ongelooflijke macht. Hier volgen 
drie voorbeelden: „En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de 
liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die 
ons gegeven is” (Rom. 5:5). „De God nu der hope vervulle u met 
louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de 
hoop, door de kracht des Heiligen Geestes” (Rom. 15:13). „Wij 
immers verwachten door de Geest uit het geloof de gerechtigheid, 
waarop wij hopen” (Gal. 5:5). 

                                                        
15 Paulus, bijvoorbeeld, maakte veel gedetailleerde plannen en ontwikkelde een 
algemene strategie. Zie bijvoorbeeld Romeinen 1 en 15. 
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20. God Zelf geeft ons hoop – in de gemeente, de bood-
schapper van hoop 

Stelling: De zendingsopdracht van de gemeente is gebaseerd op 
het feit dat God eerst Zichzelf in de wereld heeft gezonden als 
zendeling (‘Missio Dei’). 

Jezus zond Zijn discipelen de wereld in om de opdracht uit te voe-
ren, die Hij van Zijn Vader had ontvangen (Mt. 10:40; Mc. 9:37; Lc. 
10:16; Hnd. 3:20,26; ongeveer 50 maal in Johannes, te beginnen bij 
Joh. 3:17; zie ook Js. 48:16) en die de Heilige Geest had ontvangen 
van de Vader en de Zoon (Joh. 14:26; 15:26; Lc. 24:49). In Joh. 17:18 
richt Jezus zich tot Zijn Vader: „Gelijk Gij Mij gezonden hebt in de 
wereld, heb ook Ik hen gezonden in de wereld”. In Joh. 20:21 ver-
andert Hij deze uitspraak in een persoonlijke toespraak tot de dis-
cipelen: „[Jezus] dan zeide nogmaals tot hen: Vrede zij u! Gelijk de 
Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u”. God de Vader zendt 
Zijn Zoon en Zijn Geest als de eerste zendelingen; de gemeente 
gaat door met het uitoefenen van deze opdracht door middel van 
de wereldzending. Christelijke zending is dus gebaseerd op de 
Drie-enige God. De gemeente van Christus is per definitie de 
boodschapper van hoop, want haar verkondiging van hoop in het 
evangelie is de rechtstreekse voortzetting van Gods opdracht. 

21. Christus in ons, de hoop van hemelse glorie  
Stelling: Aangezien God onze enige hoop is, zijn Christus en 
Zijn verlossend werk aan het kruis onze enige hoop.  

Wanneer Paulus aan de Tessalonicenzen denkt, is hij „onophoude-
lijk gedachtig aan het werk uws geloofs, de inspanning uwer liefde 
en de volharding uwer hoop op onze Here Jezus Christus voor het 
oog van onze God en Vader” (1 Tes. 1:3). 

Christenen zijn van „Christus Jezus, onze hoop” (1 Tim. 1:1) en 
Christus is in ons, want Paulus schrijft: „Hun heeft God willen 
bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder 
de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid” (Kol. 
1:27). 
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Hoop in Christus is niet alleen in ons; we zijn in afwachting van de 
concrete, historische en persoonlijke vervulling ervan, „verwach-
tende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze 
grote God en Heiland, Christus Jezus” (Tit. 2:13). 

22. Hoop door het kruis 
Stelling: Gods meest wonderbaarlijke daad, de basis van alle 
ware hoop, is het plaatsvervangend offer van Christus aan het 
kruis van Golgota, waar Hij de duivel, de zonde en de dood – de 
dodelijke vijanden van elke hoop – overwon. Daarom is er zon-
der vergeving geen hoop op een nieuw begin. 
De algemene waarheid dat hoop voor de toekomst afhangt van 
vergiffenis, is even waar in specifieke gevallen. Alleen door elkaar 
te vergeven kunnen we op een nieuw begin hopen. 
De islam, bijvoorbeeld, heeft geen leer over de erfzonde of over 
zonde als verbreking van de relatie van de mens met God, over 
verzoening of vergeving. Het is moeilijk voor moslims om verzoe-
ning in het privéleven of tussen twee volken tot stand te brengen, 
want onrecht uit het verleden kan eeuwen later weer verrekend 
worden. 
Of ze nu persoonlijk in een verzoenende God geloofden of niet, Konrad 
Adenauer en Charles de Gaulle, als vertegenwoordigers van hun volk, 
handelden in de geest van een samenleving die zeer beïnvloed is door het 
christelijk geloof, toen zij Duitsland en Frankrijk verzoenden en besloten 
een nieuwe relatie aan te gaan, ondanks de verschrikkelijke onrechtvaar-
digheden van het verleden. De islam heeft niets dat vergelijkbaar is.  
Europese kerken en hun gelovigen moeten elkaar vergeven en zich met 
elkaar verzoenen, wil Europa nieuwe hoop vinden. Europese families moe-
ten elkaar vergeven en zich met elkaar verzoenen, wil Europa nieuwe hoop 
vinden. Europese ‘rassen’ en volkeren moeten elkaar vergeven en zich met 
elkaar verzoenen, wil Europa nieuwe hoop en een goede toekomst vinden. 
Bovenal moeten we vergeving betonen aan de moslims. Sommigen hebben 
misschien al hun hele leven hier gewoond en anderen zijn misschien on-
langs gekomen, maar hun geloof en hun cultuur weet niets over verge-
ving, over het vergeten van verwondingen uit het verleden om het heden 
te aanvaarden. Ons getuigenis heeft voor hen geen waarde, zolang we 
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geen vergeving betonen en hun laten zien dat vergeving betekent fouten 
en zonden uit het verleden over te laten aan God. Hebben huwelijken tus-
sen christenen hoop, wanneer deze gebaseerd zijn op vergeving en verzoe-
ning? Kan een geest van verzoening en vergeving ervaren worden in onze 
gemeente, zodat we autoriteit en invloed hebben of worden we net zo ge-
dreven door spanning, geruchten, oude vetes, kliekjesvorming en woor-
denwisselingen als bij andere organisaties het geval is?  

23. Hoop op Christus’ wederkomst en de opstanding der 
doden 

Stelling: Christelijke hoop is gericht op de wederkomst van 
Christus en de opstanding der doden. 

Het is niet toevallig dat de Apostolische Geloofsbelijdenis eindigt 
met een overvloedige beschrijving van de toekomst. Het christelijk 
geloof is niet slechts een geloof in een almachtige Schepper, maar 
ook geloof in Zijn verlossende daad in het historisch verleden en 
de toekomst. 

De toekomst in de Apostolische Geloofsbelijdenis (cursief weergegeven) 
Ik geloof in God de Vader, 
de Almachtige, 
Schepper van de hemel en de aarde. 
En in Jezus Christus, 
Zijn eniggeboren Zoon, onze Here; 
die ontvangen is van de Heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria; 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
neergedaald in de hel; 
op de derde dag opgestaan uit de doden; 
opgevaren naar de hemel, 
en zit aan de rechterhand van God, 
de almachtige Vader; 
vandaar zal Hij komen 
om te oordelen de levenden en de doden. 
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Ik geloof in de Heilige Geest. 
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, 
de gemeenschap der heiligen; 
vergeving van de zonden; 
opstanding van het vlees; 
en een eeuwig leven. 

Vanuit het standpunt van deze grootse toekomst neemt onze hui-
dige kleine toekomst in betekenis toe. 

Paulus en de hoop van de opstanding 

Hnd. 24:15:  „Terwijl ik van God hoop, gelijk ook dezen zelf het 
verwachten, dat er een opstanding van rechtvaardigen en onrecht-
vaardigen zal zijn.” 

Hnd. 26:6:  „En nu sta ik voor het gerecht om mijn hoop op de be-
lofte, die door God aan onze vaderen gedaan is.” 

Hnd. 26:7:  „Welke onze twaalf stammen, door voortdurend nacht 
en dag God te vereren, hopen te bereiken. Om deze hoop, o ko-
ning, word ik door Joden aangeklaagd.” 

Hnd. 28:20:  „Daarom heb ik verzocht u te zien en toe te spreken, 
want om de hoop van Israël draag ik deze keten.” 

1 Tes. 4:13:  „Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat 
betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de 
andere (mensen), die geen hoop hebben.” 
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GOD IS BETROUWBAAR 

24. Onze hoop in God is zeker, omdat God betrouwbaar is 
Stelling: Alleen hoop in God is echt zeker, omdat alleen God 
eeuwig, onveranderlijk, almachtig, rechtvaardig, wijs en liefheb-
bend is. 

De kerkvader Chrysostomos heeft eens gezegd dat het christelijk 
geloof volkomen verzekerd is, want zijn stichter leeft in eeuwig-
heid16. Jeremia baseerde zijn hoop op God als Schepper: „Zijn er 
onder de nietigheden der volken, die het laten regenen? Of kan de 
hemel regenstromen geven? Zijt Gij dat niet, Here, onze God? Zo 
zullen we op U hopen, want Gij doet dit alles” (Jr. 14:22). 

25. Hoop is zeker vanwege Gods trouw en Zijn belofte 
Stelling: Hoop is zeker, omdat het gegrondvest is op Gods belof-
ten, die betrouwbaar zijn, omdat God Zelf Zich heeft verplicht 
deze te houden. 

Maarten Luther schreef: „De barmhartigheid Gods, die uit genade 
de belofte schenkt, en de waarheid die de beloften vervult, liggen 
aan de hoop ten grondslag.”  

In het seculiere Grieks omvat de woordgroep voor ‘hoop’ allerlei 
verwachtingen, zoals vrees, angst, hoop, wens en wil (zoals bij-
voorbeeld ‘Ik hoop dat het morgen mooi weer is!’). De woorden 
hebben in sommige geschriften dezelfde alledaagse betekenis, bij-
voorbeeld, wanneer Paulus van plan is bepaalde gemeenten te 
bezoeken (bijvoorbeeld Rom. 15:24; 1 Kor. 16:7; Fil. 2:23; 1 Tim. 
3:14). 

Maar hoop gebaseerd op geloof is geen vaag gevoel over de toe-
komst. Het is een overtuiging gebaseerd op Gods absoluut be-
trouwbare trouw. „Laten we de belijdenis van hetgeen we hopen 
onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw” 
(Heb. 10:23). 

                                                        
16 9. Homilie, Hoofdstuk 5. 
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In tegenstelling tot het Duitse spreekwoord „Menigeen wordt in 
zijn hoop bedrogen”17 zegt Paulus ons: „En de hoop maakt niet 
beschaamd” (Rom. 5:5). „Dan zult gij weten, dat Ik de Here ben, en 
dat zij die Mij verwachten, niet beschaamd worden” (Js. 49:23). 

Het is noch denkbaar, noch mogelijk dat God liegt. Ons geloof en 
onze kennis zijn gevestigd „in de hoop des eeuwigen levens, dat 
God, Die niet liegt, vóór eeuwige tijden beloofd heeft” (Tit. 1:2). 

26. Onze hoop is gevestigd op Gods eed 
Stelling: We kunnen alléén volledig op God vertrouwen, omdat 
Hij Zichzelf door een eed verbonden heeft aan Zijn Verbond. 

In tegenstelling tot de god van islam heeft God gezworen: „opdat 
door twee onveranderlijke dingen, waarbij het onmogelijk is, dat 
God liegen zou, wij, die (tot Hem de) toevlucht genomen hebben, 
een krachtige aansporing zouden hebben om de hoop te grijpen, 
die voor ons ligt” (Heb. 6:18). 

Sommigen zeggen dat zweren alleen nodig is, wanneer men de 
waarheid niet wil vertellen! Maar als we erop staan, dat het onno-
dig is te zweren, aangezien we altijd de waarheid vertellen, moeten 
we uitleggen waarom God, Die nooit liegt, vaak zweert (bijvoor-
beeld Gn. 22:16; Mi. 7:20; Ex. 6:8; Ez. 20:5; Ps. 95:11). Georg Giesen18 
heeft in het Oude Testament tweeëntachtig eden geteld die door 
God afgelegd zijn, 38% van alle eden die genoemd zijn. Daarnaast 
legde God talloze eden af die met andere termen aangeduid wor-
den. God houdt Zich aan Zijn eigen gebod dat alle eden in Zijn 
naam gezworen moeten worden, want „toen God aan Abraham 
Zijn belofte deed, zwoer Hij, omdat Hij bij niemand hoger kon 
zweren, bij Zichzelf” (Heb. 6:13). 
 

                                                        
17 ‘Hoffen und Harren hält manchen zum Narren’. 
18 Georg Giesen. Die Wurzel sb’ „schwören”: Eine semasiologische Studie zum Eid 
im Alten Testament. Bonner Biblische Beiträge 56. Peter Hanstein: Königstein, 
1981. 
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God zweert bij Zichzelf 
Gn. 22:16:  „Ik zweer bij Mijzelf, luidt het woord des HEREN; omdat 
gij dit gedaan hebt, en uw zoon, uw enige, Mij niet onthouden 
hebt.” 

Heb. 6:13:  „Want toen God aan Abraham Zijn belofte deed, zwoer 
Hij, omdat Hij bij niemand hoger kon zweren, bij Zichzelf.” 

Jr. 44:26:  „Hoort daarom het woord des HEREN, gij geheel Juda, 
dat in het land Egypte woont: Zie, Ik zweer bij Mijn grote naam, 
zegt de HERE: Mijn naam zal niet meer worden uitgeroepen door 
de mond van een Judeeër, die zegt: zo waar de Here HERE leeft! In 
het gehele land Egypte.” 

Am. 6:8:  „De Here HERE heeft gezworen bij Zichzelf, luidt het 
woord van de Here, de God der heerscharen: Ik verafschuw de 
hoogmoed van Jakob en haat zijn paleizen; ja prijsgeven zal Ik de 
stad met al wat erin is.” 

Ex. 32:13:  „Denk aan Abraham, Isaak en Israël, uw dienaren, aan 
wie Gij gezworen hebt bij Uzelf en tot wie Gij gesproken hebt: Ik 
zal uw nakomelingschap vermenigvuldigen als de sterren des he-
mels en dit gehele land, waarover Ik gesproken heb, zal Ik aan uw 
nakomelingschap geven, om het voor altoos te bezitten.” 

Am. 4:2:  „De Here HERE heeft gezworen bij Zijn heiligheid: Voor-
waar, zie, dagen zullen over u komen, dat men u met angels zal 
optrekken en wie van u overblijven met vishaken.” 

Dt. 32:40:  „Voorwaar, Ik hef Mijn hand ten hemel en zeg: Zowaar 
Ik in eeuwigheid leef.” 

1 S. 2:30:  „Daarom, luidt het woord van de HERE, de God van Is-
raël, Ik heb duidelijk gezegd: uw huis en uws vaders huis zullen 
voor altijd voor Mijn aangezicht wandelen, maar nu luidt het 
woord des HEREN: dit zij verre van Mij! Want wie Mij eren, zal Ik 
eren, maar wie Mij versmaden, zullen gering geacht worden.” 

Rom. 14:11:  „Want er staat geschreven: (Zo waarachtig als) Ik leef, 
spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal 
God loven.” 
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„Want Ik heb gezworen bij Mijzelf.” (Js. 45:23; Jr. 49:13) 

„Zo waar Ik leef” (Nu. 14:21,28; Dt. 32:40; Js. 49:18; Jr. 22:24; 46:18; 
Ez. 5:11; 14:16,18,20; 16:48; 17:16,19; 18:3; 20:3,31,33; 33:11,27; 34:8; 
35:1, 6; Sef. 2:9; Rom. 14:11) 

Gods eed waarbij Hij Zichzelf verbindt aan Zijn Verbond, is 
essentieel voor het christelijk geloof. Vaak erkennen we dit niet, 
omdat we niet meer de betekenis van een eed begrijpen of omdat 
we ons niet meer bewust zijn van de essentiële verschillen tussen 
de God van de Bijbel en de goden van andere religies. In de islam 
is god zo absoluut, soeverein en onafhankelijk, dat hij zichzelf nooit 
kan toevertrouwen aan een mens, want dat zou hem ondergeschikt 
maken aan menselijk oordeel. Zelfs wanneer hij belooft, heeft Allah 
het recht om van gedachten te veranderen zonder dat iemand in 
staat is of bevoegd is hem te veroordelen. 

De God van de joods-christelijke traditie is evenzeer absoluut, soe-
verein en onafhankelijk. Niemand kan Hem verbieden Zijn plan-
nen te veranderen of Hem dwingen Zijn beloften te houden. Noch 
de mensheid, noch de schepping beperken God, maar Hijzelf heeft 
Zichzelf verbonden aan Zijn eigen woord en heeft in Zijn eigen 
naam gezworen om dat woord te houden. God is trouw en ab-
soluut betrouwbaar. In tegenstelling tot Allah uit Zijn soevereini-
teit zich in het feit dat niemand Hem kan dwingen om Zijn plan-
nen te vervullen, Zijn eden na te komen of Zijn beloften te houden. 
In feite draagt Hij ons op om Hem volgens Zijn eigen woorden te 
beoordelen en „samen in het gericht te gaan” (Js. 1:18; 41:1; 43:26; 
Mal. 3:10), maar de mens zal Hem nooit schuldig bevinden. 

Gods trouw leidt tot vertrouwen of, zoals we het meestal uitdruk-
ken, tot geloof, wat één van de meest gebruikelijke beschrijvingen 
is (geloof, hoop en liefde; zie stelling 2) van onze relatie met God – 
niet bij toeval. 

Als God en Jezus vaker zweren dan wie ook, dan kan het doel van zweren 
niet zijn om waarheid van onwaarheid te onderscheiden. God zweert 
vaker dan ieder ander en de belangrijke geloofsmannen in de Bij-
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bel volgen Zijn voorbeeld. Hoe kan de waarheid van een bewering 
twijfelachtig zijn, wanneer God gesproken heeft?19 De schrijver van 
de Hebreeënbrief legt Gods eed aan Abraham als volgt uit: „Want 
mensen zweren bij wie hoger is, en de eed dient hun tot bekrachti-
ging, als einde van alle tegenspraak. Daarom heeft God, toen Hij 
des te nadrukkelijker aan de erfgenamen der belofte het onveran-
derlijke van Zijn raad wilde doen blijken, Zich onder ede verbon-
den, opdat door twee onveranderlijke dingen, waarbij het onmoge-
lijk is, dat God liegen zou, wij, die (tot Hem de) toevlucht genomen 
hebben, een krachtige aansporing zouden hebben om de hoop te 
grijpen, die voor ons ligt” (Heb. 6:16-18). De eeuwige betrouw-
baarheid van Gods besluit ligt dus in Zijn eed, want deze maakt 
het verbond definitief en onherroepelijk. Niet elke verklaring van 
God is onherroepelijk: hoe vaak heeft Hij niet het oordeel dat Hij 
uitgesproken had, herroepen, omdat de zondaar berouw had! Een 
oordeel was alleen onvermijdelijk, wanneer God het onder ede 
uitgesproken had. Menselijke eden hebben dezelfde betekenis: het 
verschil tussen een belofte en een eed is, dat een belofte onder be-
paalde omstandigheden herroepen kan worden. Een eed maakt het 
verschil tussen een verliefdheid en een huwelijk, want een huwe-
lijk is een onder ede gemaakt verbond.  

Laten we teruggaan naar de betrouwbaarheid van goddelijke 
hoop. Volgens Heb. 7:20-21 was het Levitische priesterschap in het 
Oude Testament niet gebaseerd op een eed, terwijl Jezus’ eeuwig 
priesterschap naar de wijze van Melchisedek gebaseerd was op een 

                                                        
19 Ervan uitgaande dat Jezus de oudtestamentische opvatting over zweren verde-
digde tegen wat gebruikelijk was bij de Schriftgeleerden en de Farizeeën, die bij 
alles zwoeren behalve bij God, dan gaat het in de Bergrede niet om het zweren van 
eden als zodanig, maar enkel om die welke in het Oude Testament verboden wa-
ren. Als het Jezus en Jakobus om dergelijke eden zou gaan, dan zou Mt. 5:34-35 als 
volgt kunnen worden vertaald: „Gij moet in het geheel niet bij de hemel zweren, … 
noch bij de aarde …”, of zoals Jak. 5:12 zegt: „… zweert niet, noch bij de hemel, 
noch bij de aarde”. Voluit zou de tekst dus moeten luiden: „Maar Ik zeg u, in ge-
heel niet te zweren: bij de hemel niet, omdat hij de troon van God is; bij de aarde 
niet, omdat zij de voetbank Zijner voeten is; bij Jeruzalem niet, omdat het de stad 
van de grote Koning is; ook bij uw hoofd zult gij niet zweren, omdat gij niet één 
haar wit kunt maken of zwart. Laat het ja, dat gij zegt, ja zijn, en het neen, neen; 
wat daar bovenuit gaat, is uit den boze“ (Mt. 5:34-37). 
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eed, gedaan door God in Ps. 110:4: „De HERE heeft gezworen en 
het berouwt Hem niet: Gij zijt priester voor eeuwig, naar de wijze 
van Melchisedek.” Heb. 7:20-22 zegt ons: „En in zoverre het niet 
zonder een plechtige eed plaats had – want genen zijn zonder eed 
priester geworden, maar déze met een eed bij monde van Hem, die 
tot Hem sprak: De HERE heeft gezworen en het zal Hem niet be-
rouwen: Gij zijt priester in eeuwigheid – in zoverre is Jezus ook van 
een beter verbond borg geworden“. Het Levitische priesterschap 
kon eindigen, omdat God het eeuwige bestaan ervan met een eed 
verzekerd had, maar Jezus’ priesterschap zal nooit ophouden, want 
zijn eeuwige geldigheid werd bezegeld met een eed. 

27. Hoop impliceert activiteit 
Stelling: De zekerheid van onze hoop staat ons niet toe om te 
blijven hangen in toekomstige dromen, maar vereist van ons dat 
we ernaar streven om ons geloof te bevestigen. „Maar het is onze 
begeerte, dat ieder uwer dezelfde ijver blijve betonen tot de verwe-
zenlijking der hoop tot het einde toe” (Heb. 6:11). Paulus spoort de 
gelovigen aan: „dat gij … wel gegrond en standvastig blijft in het 
geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie” 
(Kol. 1:23). 

28. Hoop is gebaseerd op het Woord van God 
Stelling: Omdat God, Die absoluut trouw is, Zich – op schrift20 – 
verbonden heeft, is Zijn Woord de betrouwbare basis van onze 
hoop. 

De psalmist belijdt voor de mensen: „Ik verwacht de HERE, mijn 
ziel verwacht en ik hoop op Zijn woord” (Ps. 130:5) en voor God: 

                                                        
20 Artikel 1.1 van de Westminster Belijdenis: „… Daarom heeft het de HERE be-
haagd om vele malen en op vele wijzen Zich te openbaren en Zijn wil aan zijn kerk 
bekend te maken. En daarna heeft Hij, om de waarheid beter te laten bewaren en 
verbreiden en ook voor de verdere fundering en vertroosting van de kerk … in zijn 
geheel op schrift laten stellen.” Dr. M.J. Arntzen. De Westminster Confessie met de 
Grote en de Kleine Catechismus (vertaald en ingeleid door drs. G. van Rongen), 
Barneveld: De Vuurbaak, 1986. 
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„Zij, die U vrezen, zien mij en verheugen zich, want ik hoop op 
Uw woord” (Ps. 119:74); „Neem het woord der waarheid niet ge-
heel van mijn mond, want Uw verordeningen verbeid ik” (Ps. 
119:43); „Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op Uw 
woord” (Ps. 119:114). Nadat Jezus het eeuwige leven voor ons 
verworven had, herhaalt Paulus deze waarheid uit het Oude Tes-
tament door te spreken van het geloof en de waarheid: „… om de 
hoop, die voor u is weggelegd in de hemelen. Daarvan hebt gij 
tevoren gehoord in de prediking der waarheid, het evangelie” 
(Kol. 1:5). 

Laat me het nogmaals zeggen: Christenen bestuderen de Bijbel om 
hoop voor zichzelf te vinden, voor hun gezin, voor hun kerk en 
voor hun samenleving. „Al wat namelijk tevoren geschreven is, 
werd tot ons onderricht geschreven, opdat wij in de weg der vol-
harding en van de vertroosting der Schriften de hoop zouden vast-
houden” (Rom. 15:4). 

Europese christenen moeten proclameren dat kerken en gelovigen die Gods 
Woord als onbetrouwbaar en irrelevant verwerpen, niet alleen zichzelf, 
maar ook heel Europa, beroven van de enige waarlijk betrouwbare hoop. 
God eist niet van ons dat we bouwen op wat wazige verwachtingen, maar 
Hij heeft ons concrete beloften in Zijn geschreven Woord gegeven. De 
misleidende hoop van kritische theologen moet in ons continent aan het 
licht gebracht worden, meer nog dan in andere delen van de wereld. Veel 
Europese kerken wanhopen, omdat zij niet langer weten waar ze op kun-
nen hopen! Zonder de Bijbel zullen ze het nooit weten! 

29. Onze hoop is gebaseerd op Gods activiteit – niet op 
lezingen 

Stelling: Onze hoop is niet afhankelijk van theorieën of godde-
lijke intenties, maar van Gods activiteit.  

In de Bijbel worden hoop en liefde nooit in woorden of gevoelens 
geuit, maar altijd uitgedrukt in actie. Paulus spreekt van „geloof, 
door liefde werkende” (Gal 5:5-6). 1 Joh. 3:17-18 roept op: „Wie nu 
in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, 
maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde Gods in 
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hem? Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met 
de tong, maar met de daad en in waarheid.” 

Johannes baseert zijn gebod op Jezus’ bediening: „Hieraan hebben 
we de liefde leren kennen, dat Hij Zijn leven voor ons heeft inge-
zet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten” 
(1 Joh. 3:16). Jezus’ liefde kunnen we zien in Zijn wijze van handelen. 
Zijn dood is het bewijs van Gods liefde (Rom. 5:8; Joh. 3:16; Ef. 
5:25). Een echtgenoot hoort zijn liefde voor zijn vrouw te laten zien 
door actie en zelfopoffering, zoals Christus Zijn liefde voor de ge-
meente liet zien. „Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus 
Zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven 
heeft” (Ef. 5:25). 

In het boek Openbaring maakt Johannes niet in woorden, maar in 
handelwijze onderscheid tussen liefde en liefdeloosheid. „Maar Ik 
heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. … Bekeer u en 
doe (weder) uw eerste werken. … Ik weet uw werken en liefde, en 
geloof en dienstbetoon, en uw volharding, en uw laatste werken, 
die meer zijn dan de eerste” (Op. 2:4-5,19). Om terug te keren tot 
de eerste liefde betekent zo te handelen als men in het begin heeft 
gedaan. De eerste liefde werd niet geuit in gevoelens, maar betuig-
de zichzelf in actie. Het Manila Manifest van de Lausanne Bewe-
ging herinnert ons eraan dat het onveranderlijke evangelie zicht-
baar moet worden in de veranderde levens van de gelovigen. De 
verkondiging van Gods liefde moet vergezeld gaan van liefdevol 
dienstbetoon. Het evangelie van Gods Koninkrijk prediken impli-
ceert toewijding aan Zijn verwachtingen van gerechtigheid en vre-
de.21 

Europa zal niet terugkeren tot haar eerste liefde of haar hoop, totdat de 
christenen Gods Woord verkondigen en er ook naar handelen. 

                                                        
21 Das Manifest von Manila. Lausanner Bewegung – Deutscher Zweig: Stuttgart, 
1996, blz. 14 (paragraaf 4); Engelse tekst: www.gospelcom.net/lcwe/statements/ 
manila.html (26.11.2001) 
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HOOP VERANDERT ONZE HANDELWIJZE 

30. Ware hoop neemt aan dat God almachtig is 
Stelling: We hebben geen echte reden om te hopen, tenzij we 
geloven en weten dat God alles onder controle heeft.  

Ware hoop is gebaseerd op het getuigenis: „Ik geloof in God de 
Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.” 

God is Almachtig 
Job 42:2:  „Ik weet, dat Gij alles vermoogt, en dat geen uwer plan-
nen wordt verijdeld.” 

Jr. 32:17:  „Ach, Here HERE, zie, Gij hebt de hemel en aarde ge-
maakt door Uw grote kracht en Uw uitgestrekte hand; niets zou te 
wonderbaarlijk zijn voor U.” 

Gn. 18:14:  „Zou voor de HERE iets te wonderlijk zijn?” 

Mt. 28:18:  „Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aar-
de.” 

Js. 55:11:  „Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook 
zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat 
Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.” 

Job 36:22-23:  „Zie, God handelt verheven in Zijn kracht; wie is een 
leermeester als Hij? Wie zou Hem Zijn weg voorschrijven, en wie 
durft zeggen: Gij hebt onrecht gedaan?” 

2 Kr. 14:11:  „HERE, er is niemand buiten U, om de machteloze te 
helpen tegen de machtige. Help ons, Here, onze God, want op U 
steunen wij.” 

Ps. 33:10-11:  „De HERE verbreekt de raad der volken, Hij verijdelt 
de gedachten der natiën; de raad des HEREN houdt eeuwig stand.” 

God wordt ‘‘de Almachtige’ genoemd: Gn. 17:1; 28:3; 35:11; 43:14; 
48:3; 49:25; Ex 6:2; Nu. 24:4; Rt. 1:20-21; Job 40:2 (ongeveer 30 maal 
in het boek Job); Ps. 68:15; Ps. 91:1; Js. 3:6; Ez. 1:24; Op. 1:8; 4:8; 
11:17; 15:3; 16:7,14; 19:6,15; 21:22 
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Alleen wanneer we dit geloven, kunnen we aannemen dat God 
alles tot een goed einde zal brengen. Eén voorbeeld uit het Nieuwe 
Testament en één uit het Oude Testament moeten voldoende zijn. 
David verkondigt: „Wentel uw weg op de HERE en vertrouw op 
Hem, en Hij zal het maken” (Ps. 37:5). Paulus verheugt zich: „Wij 
weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor 
hen, die God liefhebben, die volgens Zijn voornemen geroepen 
zijn. … Want Ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch 
engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 
noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen 
scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here” 
(Rom. 8:28, 38-39). 

31. Hoop geeft ons zekerheid en gewetensrust 
Stelling: Hoop geeft ons gewetensrust, ook al kunnen onze eigen 
problemen en het wereldwijde lijden ons gek maken.  

„Gij zult vertrouwen, omdat er hoop is, en als gij rondgezien hebt, 
zult gij gerust gaan slapen” (Job 11:18). De Psalmist bidt: „Waarlijk, 
mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting” 
(Ps. 62:6). De kerkvader Chrysostomos beschrijft hoop als een sterk 
koord, dat uit de hemel naar beneden hangt en onze zielen 
vasthoudt.22 

Geen mens kan alle problemen van de wereld dragen, zelfs niet 
alle problemen van zijn eigen leven. De problemen van één dag 
zijn genoeg (Mt. 6:34). Een ieder die de wereld net zo serieus be-
studeert als de schrijver van Prediker (zie stelling 56) zou zijn 
verstand kunnen verliezen bij de gedachte aan alle onrecht, zin-
loosheid, lijden en ondergang in deze wereld, maar een ieder die 
zijn vertrouwen stelt in God – He’s got the whole world in His 
hands, zongen eens de Amerikaanse slaven –, kan nog steeds moe-
dig doorleven. 

                                                        
22 Aan Theodorus. Hoofdstuk 2.  
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32. Hoop geeft moed 
Stelling: Christelijke hoop geeft ons de moed om te handelen.  

„Nu wij zulk een verwachting hebben, treden we met volle vrij-
moedigheid op” (2 Kor. 3:12). ‘Moed’ en ‘vasthoudendheid’ han-
gen nauw samen met hoop (Heb. 3:6). Hoop en vertrouwen drijven 
vrees uit (Js. 12:2; Ps. 46:3; Spr. 28:1), zelfs faalangst. 

Europese christenen moeten leren dat we hoop voor de toekomst nodig 
hebben, wanneer we geconfronteerd worden met toenemende vervolging 
en minderheidsstatus, zelfs in landen met een oude christelijke traditie en 
godsdienstvrijheid. We hebben moed nodig om zowel gelovigen als schijn-
heiligen, die zich alleen voor de vorm aanpassen, tegemoet te treden. 

33. Hoop maakt ons zowel optimistisch als realistisch – 
opgeven is geen optie 

Stelling: Als we eenmaal geleerd hebben onderscheid te maken 
tussen misleidende hoop en ware hoop, kunnen we zowel opti-
mistisch als realistisch zijn.  

Petrus schrijft: „Weest nuchter, en vestigt uw hoop volkomen op 
de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus 
Christus” (1 Pe. 1:13). 

Iets van dit optimistische realisme moet zichtbaar worden voor de 
wereld. Anders had Petrus ons niet uitgedaagd om onze hoop te 
rechtvaardigen voor de mensen om ons heen (1 Pe. 3:15). De apos-
telen nemen aan dat anderen de hoop ín ons zullen opmerken. 

Bijbelse hoop berust in de complementariteit van pessimistische 
houdingen jegens de menselijke natuur en een optimistisch ver-
trouwen in Gods mogelijkheden, in de spanning tussen het ‘reeds’ 
en het ‘nog niet’, zoals theologen het formuleren. Geen enkele zijde 
van een complementair systeem kan uitgesloten worden. 

Europa heeft optimistische christenen nodig – geen dromers, fanatieke-
lingen, oproerstokers of onrealistische doemprofeten, maar realisten die de 
problemen serieus nemen, maar omdat zij God net zo serieus nemen en 
Zijn tussenkomst verwachten, stralen zij hoop en optimisme uit. De jonge 
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generatie Europese christenen kan zich geen nieuwe pessimistische obsta-
kels veroorloven; zij hebben moedige, vooruitziende rolmodellen nodig. 

Uitweiding: Op de complementariteit van bijbels denken 

Natuurkundigen hebben veel verschijnselen ontdekt die alleen als 
complement beschreven kunnen worden (van het Latijnse com-
plementum = aanvulling) en wel in gepaarde complementen, dan 
wel drievoudige complementen. We spreken van complementaire 
kleuren, wanneer twee kleuren (bijvoorbeeld rood en groen) zich 
tot wit complementeren. In een experiment kan een elektron 
slechts aangetoond worden óf als deeltje óf als golf, terwijl het al-
tijd beide tegelijk is. Hetzelfde geldt voor licht.  

De theorie van complementariteit was in het begin controversieel. 
De Deen Niels Bohr (1885-1962), die in 1922 de Nobelprijs ontving, 
introduceerde het concept in 192723 en verzekerde de overwinning 
van de complementengedachten in de natuurkunde van de twin-
tigste eeuw.24 

 „Complementariteit [Lat], een verschijnsel, dat voor het 
eerst geobserveerd werd door N. Bohr, waarbij atoom-
deeltjes twee paarsgewijze gekoppelde, maar ogenschi-
jnlijk tegenstrijdige eigenschappen hebben, bijvoorbeeld: 
deeltje en golf. Het is echter onmogelijk beide eigenschap-
pen tegelijkertijd te observeren, want beide factoren verei-
sen meetprocedures, die elkaar verstoren.”25 

                                                        
23 Carl Friedrich von Weizsäcker. „Komplementarität und Logik”, blz. 281-331 in: 
Carl Friedrich von Weizsäcker. Zum Weltbild der Physik. S. Hirzel: Stuttgart, 1958, 
blz. 281. 
24 Zie Wolfgang Buchheim. Komplementarität nach Niels Bohr. Sitzungsberichte 
der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Mathematisch-
Naturwissenschaftliche Klasse 117, 6. Akademie-Verlag: Berlin, 1984, en Wolfgang 
Buchheim (red.). Beiträge zur Komplementarität, dezelfde serie, 55,5. Ibid. 1983. 
25 Bertelsmann Neues Lexikon (10 delen). Deel 5. Bertelsmann Lexikon Verlag: 
Gütersloh, 1995, blz. 323. 
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De complementaire gedachte houdt in, dat twee, drie of meer 
aspecten van een verschijnsel alleen geobserveerd en onafhankelijk 
van elkaar beschreven kunnen worden, hoewel de individuele 
resultaten en verklaringen gelijkwaardig zijn, en hoewel de stu-
dent alleen een nauwkeurig resultaat kan waarborgen, wanneer 
alle elementen correct met elkaar gerelateerd zijn. Complementaire 
kleuren, bijvoorbeeld, geven alleen wit, wanneer ze correct ge-
mengd worden. 

Carl Friedrich von Weizsäcker definieert complementariteit als 
volgt: 

„Complementariteit is gebaseerd op het feit dat de ele-
menten niet simultaan benut kunnen worden, en toch 
beide benut moeten worden.”26 

Ondertussen heeft deze manier van denken zich verspreid van de 
natuurkunde naar andere natuurwetenschappen en levensgebie-
den.27 

Deze zienswijze is niet tegenstrijdig: de menselijke beperkingen 
maken ons afhankelijk van complementaire verklaringen van de 
Bijbelse waarheid. De vroege gemeente heeft de meeste centrale 
leerstellingen van het christelijk geloof met opzet in complemen-
taire vorm geformuleerd, daar men de waarheden verdedigde dat 
God drie-enig is of dat Jezus tegelijkertijd waarlijk God en waarlijk 
mens is. 

De complementaire aard van de Bijbelse waarheid kan een belang-
rijke rol spelen om onnodige discussies onder christenen te on-
dervangen.28 Wij zijn geneigd om één zijde van een complementai-

                                                        
26 Carl Friedrich von Weizsäcker. „Komplementarität und Logik”. Op.cit., blz. 284, 
waarin de klassieke visie op complementariteit beschreven staat. Zijn eigen mening 
verschilt iets. 
27 Zie bijvoorbeeld: Helmut K. Reich. Der Begriff der Komplementarität in Wissen-
schaft und Alltag. Berichte zur Erziehungswissenschaft 105. Pädagogisches Institut 
Freiburg (CH), 1994. 
28 Zie Winfried Amelung. In IHM ist die Fülle: Wider die falschen Alternativen. 
Weinmann-Stiftung: Dornstetten, 1988. 
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re waarheid te benadrukken ten koste van de andere, net zoals 
sommige theologen vroeger Jezus’ menselijke aard benadrukten 
om Zijn Goddelijke aard te weerleggen of wezen op Zijn gehoor-
zaamheid om de leer van Zijn gelijk-zijn aan de Vader in wezen en 
positie te ontzenuwen. 

Naast de Drie-eenheid en de tweevoudige aard van Christus, geeft 
de Bijbel nog veel andere voorbeelden van complementaire leer-
stellingen, zoals bijvoorbeeld: 

• Uitverkiezing en verantwoordelijkheid 
• Geloof en kennis 
• Wet en genade 
• Veroordeling en vergeving 
• Gods liefde en Zijn toorn 
• Leer en leven 
• Doop als een daad van God en een daad van de mens 
• De noodzaak van een taak binnen de gemeente en het universe-

le priesterschap van de gelovigen29 of 
• De verschillen tussen en de saamhorigheid van man en 

vrouw30. 

De Bijbel introduceert al deze onderwerpen met twee of meer 
ogenschijnlijk tegenstrijdige aspecten, die echter niet van elkaar 
gescheiden kunnen worden, maar alleen één voor één beschouwd 
kunnen worden. 

34. Als we verwachten wat voor mensen onmogelijk is, 
zullen we alles doen wat voor mensen mogelijk is 

Stelling: Wanneer we vertrouwen op wat voor mensen onmogelijk 
is, zullen we ons uiterste best doen om het te bereiken, want 

                                                        
29 Ibid., blz. 33-50 (Kerkrite) en blz. 51-69 (doop). 
30 Zie John Stott. Christsein in den Brennpunkten unserer Zeit … 4 … im sexuellen 
Bereich. Francke: Marburg, 1988 [Engeland, 1984]. blz. 21-24 (Hoofdstuk „Kom-
plementarität”). 
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„vertrouw op de HERE en doe het goede” (Ps. 37:3). Hoop maakt 
ons actief! Hopeloosheid maakt ons passief, zwak en bang. 

35. Hoop maakt ons kalm, maar niet lui en passief 
Stelling: „Hopen is voorwaarts gaan naar het doel”31, want hoop 
is de historische drijfkracht van geloof. 

Oskar Cullmann schrijft: „Ware christelijke eschatologie onder-
steunt nooit passiviteit, inactiviteit of onbeweeglijkheid.”32 Als 
hoop leidt tot een kalmte, die gekenmerkt wordt door inactiviteit 
en luiheid, waarom herinnert de Bijbel ons er dan zo vaak aan dat 
hoop sterkte geeft (Js. 40:31; 30:15) en alleen verkregen kan worden 
door de kracht van de Heilige Geest (Rom. 15:13)? 

Nee, hoop geeft ons een waardigheid die nuchter en actief is. 
Hoop stimuleert geen dolle activiteit, maar een verstandelijke acti-
viteit in het belang van de ander. Actie is een onderdeel van hoop: 
„Bewaar liefde en recht en wacht bestendig op uw God” (Hos. 
12:7), want „Wat de rechtvaardigen wensen, brengt enkel geluk; 
wat de goddelozen hopen, loopt uit op toorn” (Spr. 11:23). 

Alleen omdat zoveel christenen in vorige generaties gemotiveerd werden 
door hoop, is Europa ooit een christelijk continent geworden. We zullen 
Europa niet voor Jezus herwinnen, tenzij we alles van God verwachten en 
beginnen met werken! 

36. Hoop maakt ons actief en zelfbewust 
Stelling: Hoop maakt ons gewillig om te handelen, om risico’s te 
nemen, in plaats van alleen maar te praten! „Ja, hierom getroosten 
wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop geve-
stigd hebben op de levende God, die een Heiland is voor alle men-
sen, inzonderheid voor de gelovigen” (1 Tim. 4:10). 

                                                        
31 Ernst G. Hoffmann in: Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, II, 726. 
32 Oskar Cullmann. Jesus und die Revolutionäre seiner Zeit. Mohr Siebeck: Tübin-
gen, 1970, blz. 29. 
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Te veel Europese christenen hebben te lang gelanterfant, terwijl onze hoop 
ons tot actie had moeten bewegen. Alleen wanneer we anderen proberen te 
helpen, zelfs als iedereen tegen ons is, zal onze hoop werkelijkheid worden 
voor anderen. 

37. Hoop geeft ons nieuwe prioriteiten, die ons in staat 
stellen om afstand te doen van voorrechten 

Stelling: Door onze hoop stellen wij andere prioriteiten. We 
worden gemotiveerd om onszelf op te offeren en dingen voor lief 
te nemen en tegenslagen op de koop toe te nemen. Wie strijdt is 
zelfs bereid daarvoor iets anders op te geven (1 Kor. 9:25). 
Als Petrus over vrouwen spreekt, laat hij zien dat we afstand kun-
nen doen van dingen, die voor anderen belangrijk zijn (hier: kle-
ding en sieraden), omdat onze hoop onze waarden heeft veran-
derd. De „heilige vrouwen van weleer, die op God hoopten“, 
maakten zichzelf mooi met innerlijke waarden (1 Pe. 3:5). Als wij 
volharden en onze waarden en doelen niet direct opgeven, ervaren 
wij niet alleen dat hoop tot volharding leidt, maar ook dat volhar-
ding de hoop versterkt, want „de verdrukking werkt volharding 
uit, en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop” 
(Rom. 5:3-4). Elke soort hoop voor de toekomst bepaalt ons han-
delen hier en nu. Christenen zijn daarop geen uitzondering: onze 
hoop op de werkelijkheid die God heeft beloofd, moet ons in ons 
voordeel veranderen. „En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, 
reinigt zich, gelijk Hij rein is” (1 Joh. 3:3). 

38. Hoop maakt ons begripvol en geduldig naar anderen 
toe 

Stelling: Geduld is een goede christelijke deugd, die voortkomt 
uit hoop. Wanneer we hoop voor anderen hebben, zullen we ook 
meer begripvol zijn. 
„Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij 
het met volharding” (Rom. 8:25). Dit geduld beïnvloedt onze rela-
tie met anderen (Gal. 5:22; Ef. 4:2; Kol. 3:12-13; 1 Tim. 6:11; 2 Tim. 
3:10). Paulus zegt ons dat liefde „alles bedekt, alles gelooft, alles 
hoopt, alles verdraagt” (1 Kor. 13:7). 
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39. Hoop schept uithoudingsvermogen 
Stelling: Hoop helpt ons door te zetten, wanneer we liever op 
zouden willen geven. „Maar wie de HERE verwachten, putten 
nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, 
maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat” 
(Js. 40:31). Dit is waar voor ons persoonlijk leven, maar ook voor 
de kerk en de samenleving. 

Als we verwachten dat in de ‘verre toekomst’ onze hoop vervuld 
wordt, kunnen we wachten. De wereld zal deze houding hier en 
nu opmerken. 

Veel Europese christenen klagen, dat bepaalde gebieden van de maat-
schappij – gebieden die eens gedomineerd werden door christelijke waar-
den – nu vaak gedomineerd worden door andere waarden. Door te klagen 
negeren we het feit dat de christelijke invloed altijd afhankelijk is geweest 
van de langetermijn inspanningen van de gelovigen, die vaak nooit hun 
dromen werkelijkheid zagen worden. Wanneer we werken aan rechts-
hervorming, universiteiten bouwen of ons bezig houden met werkloze 
jongeren, beïnvloeden we de verre toekomst en zien we misschien jaren-
lang geen oogst. We hebben langetermijn christelijke projecten en initia-
tieven nodig op alle gebieden van de schepping en het kerkelijk leven. 

40. Omdat we hopend verwachten, is er vreugde  
Stelling: Zolang we hopen, hebben we reden ons te verheugen. 
Ondanks grote problemen schreef de profeet Jesaja: „En men zal te 
dien dage zeggen: Zie, deze is onze God, van wie wij hoopten, dat 
Hij ons zou verlossen; dit is de HERE, op wie wij hoopten; laten we 
juichen en ons verblijden over de verlossing, die Hij geeft” (Js. 25:9). 

En onze vreugde moet vol zijn van hoop. „Weest blijde in de hoop, 
geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed” (Rom. 12:12). 

Hierom spreekt de Bijbel vaak tegelijkertijd over vreugde en hoop. 
Paulus schrijft: „De God nu der hope vervulle u met louter vreug-
de en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door 
de kracht des Heiligen Geestes” (Rom. 15:13; zie ook 1 Tes. 2:19); in 
Spreuken 10:28 zien we dat „de verwachting der rechtvaardigen is 
vreugde, maar de hoop der goddelozen gaat teniet”. 
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Waar hoop is, is vreugde. Waar de grootste hoop is – juist bij de christen 
– zou ook de grootste vreugde moeten zijn. Helaas is dit iets heel nieuws 
voor veel Europeanen; hun praktische ervaring met christenen en kerken 
spreekt een heel andere taal. Als Europese christenen moeten we leren om 
ons te verheugen en onze vreugde in harmonie met de Bijbel tot uitdruk-
king te brengen, daarbij ook overeenkomstig Gods wil gebruik makend 
van de kunst zoals muziek en schilderen. 



 

 
49

HOOP IN LIJDEN EN TEGENSTAND 

41. Hoop vraagt lijden en strijd – het gevoel van wanhoop 
en troost 

Stelling: Zelfs zij die in God geloven, kunnen zich wanhopig 
voelen. 

De Bijbel spreekt heel eerlijk over deze situatie. Klaagpsalmen, het 
boek Job (in het bijzonder Job 17:13-15) en de Klaagliederen van 
Jeremia beschrijven op een eerlijke wijze wanhoop en het gevoel 
van verlaten zijn door God, zonder dat deze in vrome woorden 
ontkend worden, zoals Jobs vrienden dat doen. Door een diepe 
depressie kunnen we zelfs onze hoop in God verliezen. „Ik dacht: 
vergaan is mijn kracht, vervlogen mijn hoop op de HERE” (Kl. 3:18). 

Het is beter om in deze situatie niet de pijn te negeren, maar deze 
te verdragen met de hulp van God en vrienden en te wachten op 
de Heer. „Goed is het, in stilheid te wachten op het heil des HE-
REN” (Kl. 3: 26); „Maar ik zal uitzien naar de HERE, ik zal wachten 
op de God mijns heils; mijn God zal mij horen” (Mi. 7:7). Soms 
kunnen we verscheurd worden tussen hoop en twijfel aan die 
hoop, wat Paulus zo treffend beschreef, toen hij het over Abraham 
had: „En hij heeft tegen hoop op hoop geloofd” (Rom. 4:18). Dan 
kunnen we alleen nog maar bidden: „Ik geloof, kom mijn ongeloof 
te hulp!” (Mc. 9:24) 

Hierom leren we, zolang het goed gaat, nooit de ware hoop ken-
nen, maar wel in moeilijkheden, lijden, ziekte en zonde, zelfs in de 
dood. 

Paulus schrijft: „Naar mijn vurig verlangen en hopen, dat ik in 
geen enkel opzicht beschaamd zal staan, maar dat met alle vrij-
moedigheid, zoals steeds, ook nu Christus zal worden grootge-
maakt in mijn lichaam, hetzij door mijn leven, hetzij door mijn 
dood” (Fil. 1:20). 

Zij die zelf nauwelijks persoonlijk lijden hebben ervaren, kunnen 
de betekenis van hopen leren door het lijden van anderen tot hun 
lijden te maken en door ‘mede-lijden’ (over Jezus in Heb. 4:15) 



 

 
50

leert wat hoop in feite inhoudt. Want zoals Paulus schrijft: „Als 
één lid lijdt, lijden alle leden mede, als één lid eer ontvangt, delen 
alle leden in de vreugde” (1 Kor. 12:26). 

Wanneer de Bijbel ons vertelt dat zij die hun hoop op God gesteld 
hebben, gezegend worden, dan betreft dit vaak mensen die intens 
lijden en wanhoop hebben ervaren (bijvoorbeeld Ps. 146: 5; 84:12; 
Jr. 17:7). Christus heeft ons geen succes in dit leven beloofd en on-
ze hoop wordt niet beperkt tot hen die succes hebben. Depressie 
en wanhoop moeten verdragen worden en dat kan tijd kosten, 
maar uiteindelijk zal Gods hoop triomferen: God deed dit, „opdat 
door twee onveranderlijke dingen, waarbij het onmogelijk is, dat 
God liegen zou, wij, die (tot Hem de) toevlucht genomen hebben, 
een krachtige aansporing zouden hebben om de hoop te grijpen, 
die voor ons ligt” (Heb. 6:18; zie ook Ps. 119:49-50). We kunnen 
dankbaar zijn dat onze hemelse Vader „ons heeft liefgehad en ons 
eeuwige troost en goede hoop door Zijn genade verleend heeft” 
(2 Tes. 2:16). Zelfs in zijn diepste lijden kon Job het uitschreeuwen: 
„Maar ik weet: mijn Losser leeft” (Job 19:25). We kunnen allemaal 
bidden: „Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt gij onrustig in 
mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven” (Ps. 42:6; zie ook 
42:12 en 43:5). 

42. Gebed leidt tot hoop en hoop leidt tot gebed 
Stelling: Omdat gebed het onder woorden brengen is van onze 
hoop in God, in wanhoop en hopeloosheid, wordt het onze be-
langrijkste steun. „Wees blijde in de hoop, geduldig in de ver-
drukking, volhardend in het gebed” (Rom. 12:12). 

Veel van mijn stellingen laten de nauwe relatie zien tussen gebed 
en hoop, vooral omdat veel van de aangehaalde Bijbelverzen uit 
het gebedenboek van de Bijbel komen: de Psalmen. Dit Bijbelboek 
bevat niet alleen talrijke aansporingen om alleen op God te hopen, 
maar ook veel klaagliederen, die beginnen in tijden van wanhoop, 
lijden en hopeloosheid en langzaam overgaan van wanhoop naar 
hoop. 
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We hebben dit niet alleen nodig in ons persoonlijk leven, maar ook 
in onze samenleving, want haar lot is ons lot. Beveelt God de Is-
raëlieten niet om het welzijn van Babylon te zoeken, want zelfs al 
is de stad heidens, haar lot is het lot van Gods volk. „Zoekt de 
vrede voor de stad waarheen Ik u in ballingschap heb doen weg-
voeren, en bidt voor haar tot de HERE, want in haar vrede zal uw 
vrede gelegen zijn” (Jr. 29:7). In het Nieuwe Testament draagt Pau-
lus de gemeente op om voor de overheid te bidden: „Ik vermaan u 
dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen 
te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, 
opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht 
en waardigheid. Dit is goed en aangenaam voor God, onze 
Heiland” (1 Tim. 2:1-3), want het politieke beleid en de slechte 
toestand van de maatschappij bepalen ook het leven van de kerk. 

Een van de meest hoopvolle tekens voor Europa is, volgens mij, het ver-
langen van de Europese christenen om te bidden en deel te nemen aan 
allerlei gebedsbewegingen, zoals Operation World, de gebedsweek, de 
wereldwijde gebedsdag voor vervolgde christenen, 30 dagen bidden voor 
de islamitische wereld. Misschien is dit een gevolg van de gebeden van 
Afrikaanse, Aziatische en Latijns-Amerikaanse christenen voor Europa! 

43. Lijden in het belang van hoop 
Stelling: Het is niet alleen belangrijk te proberen te hopen in 
lijden, maar het is ook vaak noodzakelijk te lijden in het belang 
van onze hoop. De geschiedenis laat zien, dat niets bereikt kan 
worden zonder bereid te zijn voor deze hoop te lijden. 

Paulus houdt vol bij zijn rechters, dat hij terechtstaat „om de hoop 
en de opstanding der doden” (Hnd. 23:6; zie ook Hnd. 26:6-7; 28:20 
en de teksten over de opstanding in stelling 23). 

In plaats van onze hoop te proclameren vanaf de bank in de huiskamer 
moeten we de noodzaak van ongunstige factoren en concreet lijden voor 
onze hoop aanvaarden. Niet omdat lijden op zich enige waarde heeft, maar 
omdat onze wereld ervoor zorgt dat we lijden en omdat onze pijn de na-
druk legt op de ernst van de situatie. 
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44. Hoop is onwankelbaar, omdat deze van binnenuit 
komt 

Stelling: Ware hoop leeft in het hart van de mens en kan dus niet 
door machten van buitenaf veroverd worden. „En de hoop maakt 
niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is 
door de Heilige Geest, die ons gegeven is” (Rom. 5:5). 

Hierom moeten we bereid zijn rekenschap te geven „van de hoop 
die in ons (u) is” (1 Pe. 3:15). Geen wonder dat er in zoveel Bijbel-
verzen gesproken wordt van de hoop in ons hart (bijvoorbeeld 
Ef. 1:18). Daarom houdt ware hoop in, dat de Geest van God onze 
harten verandert. „Verlichte ogen [uws] harten, zodat gij weet, 
welke hoop Zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is Zijner 
erfenis bij de heiligen” (Ef. 1:18). En hierom is het geheim van de 
hoop, dat Christus ‘in ons’ leeft. „Hun heeft God willen bekend-
maken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de 
heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid” (Kol. 1:27). 

In de Bijbel is het hart het centrum van oordeel, gedachte, wil en 
houding, de plaats waar we beslissingen nemen. Het hart regeert 
ons leven. Wanneer God en Zijn Woord iemands hart onder con-
trole hebben, ‘gelooft hij met zijn hart’ in de bijbelse betekenis van 
het woord (zie Mc. 11:23; Rom. 10:9-10; Hnd. 8:37) en heeft God lief 
met ‘geheel zijn hart’ (Dt. 6:6; Mt. 22:37). 
Geloof en leven zijn één. Wanneer Jezus over mammon spreekt, 
gebruikt Hij het woord ‘hart’ in deze betekenis, wanneer Hij zegt: 
„Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn” (Mt. 6:21; 
Lc. 12:34). 

45. Hoop is onwankelbaar, omdat deze uit de hemel komt 
Stelling: Hoop in de eeuwigheid geeft ons kracht in ruimte en 
tijd. 
Paulus spreekt van „de hoop, die voor u is weggelegd in de heme-
len” (Kol. 1:5). 
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Ongelovigen kunnen de ware christelijke hoop niet ervaren en 
moeilijke omstandigheden (‘de wereld’) kunnen deze hoop niet 
overwinnen, omdat ze binnenin ons leeft en uit de hemel komt. 

46. Hoop verdedigt ons tegen de boze 
Stelling: Christelijke hoop beschermt ons tegen de aanvallen van 
de boze, want we zijn toegerust „met het harnas van geloof en 
liefde en met de helm van de hoop der zaligheid” (1 Tes. 5:8; zie 
ook Ef. 6:17). De helm van de hoop dragen wij op het hoofd, het 
belangrijkste deel van ons lichaam. Wanneer we die bescherming 
verliezen, verliezen we ons hoofd en ook onszelf. 
Zoals de kerkvader Chrysostomos schreef: „Gelijk de helm ons 
meest respectabele deel, ons hoofd, beschermt door het aan alle 
kanten te bedekken, zo beschermt hoop ons ertegen de moed ver-
liezen en houdt ons staande, terwijl het alles dat van buitenaf op 
ons neer zal komen, tegenhoudt.”33 
Hoop beschermt ons natuurlijk alleen, omdat God onze Bewaarder 
is en wij op Hem en Zijn Woord kunnen vertrouwen. „Gij zijt mijn 
schuilplaats en mijn schild, ik hoop op Uw woord” (Ps. 119:114). 

                                                        
33 Homilie, Hoofdstuk 5, 8. 
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HOOP TEGENOVER DE BESCHOUWING VAN DE DAG 
DES OORDEELS 

47. De Bijbel bevestigt de hoop van de kerk op groei  
Stelling: Het succes van wereldzending wordt gewaarborgd door 
de onzichtbare, maar universele heerschappij van Jezus Christus. 

Het succes van wereldzending bevestigt de belofte van Christus’ 
heerschappij. In het zendingsbevel in Matteüs 28:18-20 verklaart 
Jezus het grote succes van wereldevangelisatie met de verzekering 
dat: „Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde” (vs. 
18) en „Zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der 
wereld” (vs. 20) – en dat tegenover de twijfels van de discipelen 
(vs. 17). Het zendingsbevel is daarom niet alleen een bevel, maar 
ook een belofte. Immers, de Heer Zelf zal alle volken tot Zijn dis-
cipelen maken: „Ik zal Mijn gemeente bouwen en de poorten van 
het dodenrijk zullen haar niet overweldigen” (Mt. 16:18). Daarom 
ook zegt de Openbaring van Johannes telkens weer dat mensen 
van alle talen en culturen tot de ontelbare schare van verlosten 
zullen behoren: „En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij 
zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want 
Gij zijt geslacht en Gij hebt (hen) voor God gekocht met Uw bloed, 
uit elke stam en taal en volk en natie” (Op. 5:9; zie ook 7:9; 10:11; 
11:9; 13:7; 14:6; 17:15). 

Groei is kenmerkend voor het Koninkrijk van God, zoals het boek 
Daniël in zijn veel profetische beelden laat zien en zoals Jezus’ 
gelijkenissen de toekomst beschrijven. Nebukadnessars droom 
eindigt met een steen die uit de hemel valt om het standbeeld van 
de wereldkoninkrijken te vernietigen (Da. 2:34-35) en de steen 
wordt tot een grote berg, „die de gehele aarde vulde” (Da. 2:35,45). 
Daniël zegt: „Maar in de dagen van die koningen zal de God des 
hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te 
gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk 
meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daar-
aan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid” 
(Da. 2:44). Daniël beschrijft op dezelfde wijze het eind van de we-
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reldkoninkrijken, die door beesten gesymboliseerd worden (Da. 7:9-
14,26-27). Deze koninkrijken komen tot een eind, wanneer de 
‘mensenzoon’ (Da. 7:13: Jezus gebruikt vaak deze term, wanneer 
Hij naar Zichzelf verwijst) opgaat naar de hemel en „heerschappij 
en eer en koninklijke macht” ontvangt, zodat „alle volken, natiën 
en talen hem dienden” (Da. 7:14). Dit koninkrijk zal niet vernietigd 
worden (Da. 7:14,27). Ten tijde van het Romeinse Rijk vestigde 
Jezus inderdaad eerst Zijn koninkrijk, dat begon met de discipelen 
en de eerste gemeente, en Hij profeteerde in veel gelijkenissen dat 
het zou groeien totdat het de aarde zou vullen (bijvoorbeeld de 
gelijkenis van het goede zaad en het onkruid in Mt. 13:24-30,36-43; 
de gelijkenis van het mosterdzaadje in Mt. 13:31-32; de gelijkenis 
van het ongezuurde brood in Mt. 13:33-35). 

Door de hele Bijbel heen verwijst deze belofte van groei naar alle 
aspecten van de kerk, intern en extern, geestelijk en materieel, elk 
apart beschouwd of alle tezamen genomen. Deze naar binnen en 
naar buiten gerichte groei van het koninkrijk van God en de ge-
meente van Jezus Christus betekent niet dat elke christelijke kerk, 
denominatie of groep automatisch zal groeien – God kan misschien 
Zijn kerk kastijden of toestaan dat afvallige gemeenten uitsterven 
(zie Op. 2:5; Rom. 1:20-21). 

De verzekering van groei en het uiteindelijke succes van het Ko-
ninkrijk van God sluit de mogelijkheid van lijden niet uit. Met 
name in gelijkenissen over groei, zoals de gelijkenis van het goede 
zaad en het onkruid (Mt. 13:24-30,36-43), maakt Jezus duidelijk, 
dat het kwaad zich ontwikkelt samen met het koninkrijk. Maar het 
onkruid kan alleen blijven bestaan, omdat God Zijn kerk laat 
groeien en tot volwassenheid laat komen. Als Christus’ kerk weg-
genomen zou worden van de aarde, dan zou onmiddellijk het laat-
ste oordeel vallen (zie Gn. 18:22-23). 

48. Hoop tegenover religieuze tegenstand en tegenstand 
van de staat  

Stelling: De Openbaring van Johannes verkondigt een krachtige 
boodschap, die de christenen voortdurend bemoedigt en bemoe-
digd heeft.  
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We moeten het op dit punt eens zijn, hoe we de details van Open-
baring ook interpreteren. De kerk breidt zich niet uit door macht, 
rijkdom of geweld, maar alleen door Christus’ autoriteit, het 
Woord van God en gebed. Zelfs wanneer God de machten van 
religies en staten toestaat om de krachten te bundelen tegen de 
kerk en zelfs wanneer de kerk de weg kwijt lijkt te zijn, zijn de 
valse kerk en de afvallige staat bezig hun eigen graf te graven, 
wanneer zij zich verzetten tegen de gemeente van Jezus. God leidt 
de machten van de wereld zelfs zo, dat zij tegen elkaar vechten, 
zodat de politieke machten de religieuze tegenstanders van de 
kerk vernietigen, net zoals het beest uit Openbaring zich opeens 
tegen de hoer van Babylon keert. 

Gods koninkrijk blijft groeien ondanks alle godsdienstige, intellec-
tuele, economische en politieke machten van deze wereld. Werd 
dit geestelijke principe al niet duidelijk in het Oude Testament? 
Verkondigde Jezus dat al niet in de gelijkenissen over het zaad, 
alsook in het zendingsbevel en met Zijn constatering, dat de poor-
ten van de hel Zijn gemeente, die Hij bouwt, niet konden stoppen? 

Is dit principe niet herhaaldelijk bevestigd in de geschiedenis van 
de kerk? Waar is het Romeinse Rijk, waar is het manicheïsme, 
waar zijn de wijdverspreide oude religies, die allemaal het chris-
tendom haatten, maar nu alleen nog maar interessant zijn voor 
historici? Wat is er gebeurd met het nationaal-socialisme of met de 
communistische wereldrevolutie, die in Duitsland en Rusland 
begon? Kunnen we niet van Openbaring leren dat de dagen van 
islam, esoterisme en materialisme ook geteld zijn, ook al hebben 
we er geen idee van, wanneer Gods wijze plan geopenbaard zal 
worden? 

49. We hebben nog steeds hoop, zelfs tegenover dreigend 
oordeel 

Stelling: Zelfs dan, nee juist dan, als God het gericht al heeft 
aangekondigd, is er nog steeds hoop. 

Jona was er zo zeker van dat Nineve verloren was. Gods verkla-
ring klonk alsof Zijn beslissing onherroepelijk was: „Nog veertig 
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dagen en Nineve wordt ondersteboven gekeerd!” (Jon. 3:4), maar 
er was een onuitgesproken voorwaarde, die verklaart waarom 
Jona in de eerste plaats gezonden werd om te prediken: „tenzij u 
berouw toont en gelooft!” De inwoners van de stad sloegen acht 
op de waarschuwing, toonden berouw en gaven God de eer, Die 
toen genade toonde ondanks Zijn dreigement (Jon. 3:5-10). 

Ondanks zijn woede wist Jona, dat God vaak op deze wijze han-
delt: „Ik wist, dat Gij een genadig en barmhartig God zijt” (Jon. 
4:2). Jona’s grieven en wanhoop waren zelfs vroom en theologisch 
gegrond! Het „mishaagde hem ten zeerste” (Jon. 4:1), dat God er-
voor koos om de Assyriërs te vergeven, hoewel hij, als goed theo-
loog, had moeten beseffen, dat God ook de heidenen genadig is: 
„Daarom vluchtte ik” (Jon. 4:2). God gaf Jona een wonderboom 
teneinde „een einde te brengen aan zijn misnoegdheid, en toen Hij 
de boom liet verdorren, zonk Jona amechtig neer en wenste dat hij 
sterven mocht.” Nu kon God hem laten zien hoe Hij dacht over de 
verlorenen in Nineve (Jon. 4:7-11). 

Wanneer de kerkvader Chrysostomos in zijn ‘homilie op berouw’ 
verwijst naar het boek Jona, benadrukt hij, dat christelijke predi-
king vaak de hoop schijnt te vernietigen, niet om deze de kop in te 
drukken, maar alleen om te wijzen naar de ware hoop, die slechts 
in God gevonden kan worden. 

Gods onbegrijpelijke genade uit zichzelf in het feit, dat goddelijke 
vonnissen zelden bekrachtigd worden door een eed, waardoor ze 
onherroepelijk worden, maar verklaringen van genade des te 
meer. Het verbond met Noach, dat Hij de wereld nooit meer op 
die wijze zou veroordelen (Gn 8:20-9:17) werd met een eed be-
krachtigd. In de geschiedenis van Israël doet Hij hetzelfde, wan-
neer Jesaja 54:9 verklaart: „Dit is Mij als in de dagen van Noach: 
zoals Ik gezworen heb, dat de wateren van Noach niet meer over 
de aarde zouden komen, zo heb Ik gezworen, dat Ik niet meer 
toornig op u zal zijn noch u zal dreigen.” 
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50. Door ons te confronteren met dreigend oordeel test 
God ons geloof 

Stelling: De kerk predikt alleen oordeel, omdat we hoop hebben. 
Het dreigement van oordeel geeft ons een unieke gelegenheid om 
onze hoop in gebed, woorden en daden te laten zien. 

Job gebruikt het voorbeeld van de boom, die dood en zonder 
vrucht schijnt te zijn, een beeld dat vaak door de oudtestamenti-
sche profeten gebruikt wordt: „Want voor een boom blijft er nog 
hoop; wordt die omgehouwen, hij loopt weer uit, en zijn nieuwe 
scheuten blijven niet achterwege“ (Job 14:7). 

Spreuken 11:11 leert, dat God zelfs een samenleving wil sparen in 
het belang van een paar godvrezende mensen: „In de zegen der 
oprechten ligt de opkomst der stad, maar door de mond der god-
delozen wordt zij afgebroken.” 

Abrahams hardnekkige gebed voor Sodom en Gomorra (Gn. 18:16-
33) laat het belang zien, dat godvrezende mensen kunnen hebben 
in een goddeloze samenleving; God zou de steden gespaard heb-
ben, als Hij tien rechtvaardige mensen daarin gevonden had (Gn. 
18:32,25). 

Uiteindelijk wordt onze goddeloze wereld in stand gehouden tot 
de Wederkomst van Christus vanwege de nog steeds aanwezige 
godvrezende mensen en omdat het Koninkrijk van God groeit, 
zoals Jezus laat zien in de gelijkenis van het goede zaad en het 
onkruid (Mt. 13:24-30, 36-42). Het onkruid mag groeien, zodat het 
graan – het Koninkrijk van God – zal overleven. Wanneer het 
graan volgroeid is en de aarde gevuld heeft, zal het onkruid ver-
nietigd worden. 

Hoe belangrijk het ook is om de problemen van de samenleving 
volgens de wet van God te analyseren, christenen hebben maar 
één manier om de politiek en samenleving te vernieuwen: „Indien 
(…) Mijn volk waarover Mijn naam is uitgeroepen, zich veroot-
moedigt en zij bidden en zoeken Mijn aangezicht en bekeren zich 
van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde 
vergeven en hun land herstellen” (2 Kr. 7:14). De kerk kan dan 

bidden voor de samenleving en de staat. Laten we hopen dat 
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God niet aan ons verklaart, zoals Hij bij Ezechiël deed: „Ik heb 
onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrek-
ken en voor Mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten be-
hoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb 
hem niet gevonden” (Ez. 22:30). 

Laten wij, zelfs wanneer het vonnis onvermijdelijk lijkt te zijn, 
geen paniek zaaien of gelatenheid en wanhoop verspreiden, maar 
net zoals Abraham bidden voor ons volk. 

Velen hebben hun hoop voor Europa verloren, omdat zij alleen maar teke-
nen van verval zien. Hoop vertrouwt echter juist niet op de zichtbare 
werkelijkheid, maar houdt rekening met Gods tussenkomst. Toen de eerste 
christenen hoop brachten in het Romeinse Rijk, en dus ook naar Europa, 
troffen zij een situatie aan die niet beter was dan de huidige – integendeel! 
De recente geschiedenis van Oost-Europa herinnert ons eraan, dat oordeel 
ook oordeel over antichristelijke machten kan betekenen om zo de weg voor 
het evangelie weer vrij te maken. 

51. Hoop is meer dan speculatie 
Stelling: Aangezien Jezus duidelijk zegt, dat de mensheid niet de 
dag van Zijn terugkomst kan voorspellen, moeten onze acties 
bepaald worden door Gods geboden, niet door speculaties over 
de toekomst. 

Jezus verbiedt ons duidelijk te speculeren over de dag van Zijn 
terugkomst: „Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of 
gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan 
Zich gehouden heeft” (Hnd. 1:7); „Waakt dan, want gij weet de 
dag noch het uur” (Mt. 25:13). 

Ook hebben we geen enkele aanwijzing dat welk gebod ook on-
geldig verklaard kan worden door zinspeling op toekomstige ge-
beurtenissen, zelfs als we aannemen, dat we precies weten wan-
neer deze zullen plaatsvinden. God wil dat we leven volgens Zijn 
duidelijk geopenbaarde wil, niet volgens toekomstige gebeurtenis-
sen die Hij doelbewust voor ons verborgen houdt. 

In het derde hoofdstuk van 2 Timoteüs waarschuwt Paulus: „Weet 
wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen” (2 Tim. 
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3:1), wanneer „de mensen zelfzuchtig zullen zijn, geldgierig, po-
chers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, 
ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, 
onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, op-
geblazen, met meer liefde voor genot dan voor God” (2 Tim. 3:2-4). 

Hoe moet Timoteüs in zulke tijden leven? Hij moet Paulus’ onder-
richt en zijn voorbeeld volgen (2 Tim. 3:10); hij moet de Bijbel ge-
hoorzamen: „Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad 
tot erger komen; zij verleiden en worden verleid. Blijf gij echter bij 
wat u geleerd en toevertrouwd is, wél bewust van wie gij het hebt 
geleerd, en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u 
wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. 
Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onder-
richten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerech-
tigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk 
volkomen toegerust” (2 Tim. 3:13-17). 

De enige bijbelse regel voor kwade tijden is de bijbelse geboden te 
bewaren. In plaats van een speciale ethiek voor de Laatste Dagen 
voor te schrijven, beveelt de Bijbel ons om Gods Woord te verkon-
digen en Zijn geboden te bewaren „gelegen of ongelegen” (2 Tim. 
4:2). Maar voor alles geldt wat Paulus Timoteüs met het oog op de 
achteruitgang op het hart drukt: „Doe het werk van een evange-
list” (2 Tim. 4:5). Er is slechts één kruid gewassen tegen de ‘eind-
tijd’, namelijk het Goede Nieuws van het evangelie, dat God ons, 
zelfs in het donkerste uur van ons leven, hoop geeft en dat Hij 
voor ons een nieuw begin mogelijk maakt door verzoening en ver-
geving. 

HOOP VOOR ALLE GEBIEDEN VAN HET LEVEN 

52. Hervorming en opwekking betekenen hoop voor de 
gemeente en de samenleving 

Stelling: Alle hervormings- en opwekkingsbewegingen werden 
voortgedreven door de hoop van opwekking en vernieuwing van 
de gemeente en van de samenleving. 
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Alle hervormers van de 16e eeuw waren voorstanders van de 
scheiding tussen Kerk en Staat, maar tegelijkertijd moedigden zij 
de samenleving aan bewust te bouwen op christelijke waarden en 
voorschriften. Ze waren ervan overtuigd, dat God zowel de Kerk 
en Staat, als elk individu grondig wilde vernieuwen. Het idee dat 
Luther, Calvijn of welke andere hervormer ook niet geïnteresseerd 
waren in sociale problemen of geen hoop hadden voor dit leven, is 
absurd. Zij wilden allemaal de samenleving alsook de kerk ver-
nieuwen en werkten aan dit doel door de mensen bijbelse waarden 
te onderrichten. 

De vaders van het piëtisme en de opwekkingsbewegingen, zoals 
Philipp Jacob Spener, August Hermann Francke. Jonathan Ed-
wards, John Wesley of George Whitefield, ontdekten niet alleen 
persoonlijke bekering, maar, gemotiveerd door hun eigen persoon-
lijke vernieuwing, werkten er ook aan om zowel de kerk als de 
samenleving te beïnvloeden ten bate van de armen en de zwakken. 
Allen werden veranderd door hun hoop en werden daardoor vaak 
uitgemaakt voor ‘revolutionairen’. 
Philipp Jakob Speners piëtistische hervormingsprogramma ont-
wikkelde niet alleen een stroom van zendingsactiviteiten, maar 
leidde ook tot talrijke sociale instellingen.34 Alleen al August Her-
mann Francke realiseerde de oprichting van talrijke weeshuizen, 
scholen voor de armen, apotheken en verpleeginrichtingen. Zijn 
‘Realschule’ is een nog steeds bestaande ‘uitvinding’ van het 
piëtisme om kinderen uit de lagere milieus een ‘echte’ opleiding te 
geven, die hen voorbereidt op het leven van alledag. Protestantse 
kloosters35 met hun wijdverspreide hulp aan armen, bejaarden en 

                                                        
34 Zie Helmut Egelkraut. Die Zukunftserwartung der pietistischen Väter. Theologie 
und Dienst 53. Brunnen Verlag: Gießen, 1987; Philipp Jacob Spener. Umkehr in die 
Zukunft: Reformprogramm des Pietismus; Pia desideria. Uitg. Erich Beyreuther. 
Brunnen: Gießen, 1975. Zie ook Martin Schmidt. „Speners ‘Pia Desideria’: Versuch 
einer theologischen Interpretation”, blz. 113-166 in: Martin Greschat (red.). Zur 
neueren Pietismusforschung. Wege der Forschung CDXL. Wissenschaftliche Buch-
gesellschaft: Darmstadt, 1977. 
35 ‘Diakonissenmutterhäuser’ = diaconessenhuizen = protestantse instellingen die 
wat lijken op rooms-katholieke kloosters, waarin ‘diaconessen’ de gelofte afleggen 
om in celibaat te leven en God te dienen. 
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zieken, alsmede ziekenhuizen, huizen voor ouden van dagen en, 
in meer recente tijden, opvangcentra voor drugsverslaafden zijn 
niet meer weg te denken uit de piëtistische geschiedenis! De lei-
ders van de beweging ontwikkelden steeds weer programma’s en 
lijsten met behoeften voor de staat en de samenleving en publi-
ceerden verhandelingen die zowel de bevolking als de staat in-
formeerden over de betekenis van christelijke waarden voor de 
samenleving. 
De vaders van bijna alle christelijke denominaties gingen ervan 
uit, dat de christenen rechtvaardige normen voor de samenleving 
kennen en, geïnspireerd door die hoop, zich inzetten door gebed, 
onderwijs, profeteren en in daden. Dit was het geval met de kerk-
vaders en theologen tot aan de Reformatie, met Lutherse hervor-
mers (zoals Luther en Melanchton), hervormde theologen (zoals 
Calvijn, Bucer en Knox), anglicaanse hervormers (zoals Cranmer) 
en de vaders van het methodisme (zoals Wesley en Whitefield), 
evenals baptistische hervormers (vooral in Engeland en de VS) en 
anderen. Het idee, dat christenen zich volkomen zouden moeten 
terugtrekken uit de samenleving en dat hun persoonlijke hoop 
geen gevolgen zou hebben voor de samenleving, is volledig 
vreemd aan de belijdenis van welke denominatie ook! 
Europese christenen moeten opnieuw beginnen met het zaaien van hoop, 
zoals de hervormers, de piëtisten, de leiders van opwekkingsbewegingen 
en veel anderen hebben gedaan, en te werken aan doelen in de verre toe-
komst, en niet alleen aan de problemen van de nabije toekomst. 
Het individualisme, dat in de afgelopen 150 jaar in Europa en het Westen 
is ontstaan, heeft ons doen geloven dat ons christelijk geloof zuiver per-
soonlijk is, dat het geen sociale betekenis heeft en dat het zelfs kan overle-
ven zonder gemeenschap in een georganiseerde gemeente. Deze houding 
veroorzaakt wanhoop en ontneemt de christenen hun hoop. Wanneer we 
geen noodzaak zien onszelf voor anderen in te spannen, zullen we weldra 
ook de hoop voor onszelf verliezen. Dit individualisme, en niet de Bijbel of 
het piëtisme, heeft ervoor gezorgd dat zoveel gelovigen zich terugtrekken 
uit het familieleven, uit zaken, politiek en wetenschap, en getuigende 
christelijke waarden in het alledaagse leven opgeven. 
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53. Hoop voor de zwakken 
Stelling: Christelijke hoop is vooral gericht op de armen, de 
zwakken en de stumpers, want „Zo is er dan voor de geringe 
hoop” (Job 5:16), „want niet voorgoed blijft de arme vergeten, niet 
voor immer gaat de hoop der ootmoedigen teloor” (Ps. 9:19). On-
schuldige gevangenen zijn „gevangenen, die hoop mogen koeste-
ren” (Zach. 9:12) en de eenzame weduwe „heeft haar hoop op God 
gevestigd en volhardt in haar smekingen en gebeden dag en 
nacht” (1 Tim. 5:5). 

De Europese samenleving is steeds weer sterk beïnvloed door de hoop die 
nieuwe christelijke bewegingen – denk bijvoorbeeld aan de methodisten, 
het Leger des Heils of de protestantse diaconessen – voor alle lagen van de 
maatschappij hadden. Hier moeten we opnieuw op inhaken en, net zoals 
Jezus, elk individu helpen en hem hoop bieden, ook al heeft de rest van de 
wereld, misschien ook andere christenen en de kerk, hem al afgeschreven.  

54. Hoop voor alle culturen en volken 
Stelling: Christelijke hoop biedt hoop aan alle culturen en aan 
alle volken. „En op Zijn naam zullen de heidenen hopen” (Mt. 
12:21; zie ook Rom. 15:12). Bij God is geen aanneming des persoons 
(zie stelling 61). „(Ja, hierom getroosten wij ons moeite en inspan-
ning), omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, 
Die een Heiland is voor alle mensen, inzonderheid voor de gelovi-
gen” (1 Tim. 4:10). 

Aangezien God het oude verbondsvolk uitkoos om hoop te bieden 
aan alle volken, staat wereldzending – de proclamatie van hoop 
voor allen – centraal in het Oude Testament. Abraham, Isaak en 
Jakob werden geroepen, opdat door hen alle volken der aarde ge-
zegend zouden worden (Gn. 12:3; 18:18; 22:17; 26:4; 28:14). Die-
novereenkomstig wordt de aan de aartsvaders gegeven belofte in 
het Nieuwe Testament steeds weer als reden opgegeven voor zending 
onder niet-joden (Lc. 1:54-55,72; Hnd. 3:25-26; Rom. 4:13-25; Ef. 3:3-
4; Gal. 3: 7-9,14; Heb. 6:13-20; 11:12). 

De verscheidenheid van volken en culturen is niet het gevolg van 
de zondeval, maar was Gods oorspronkelijke voornemen. De Bij-
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bel veroordeelt geen onderdeel van welke cultuur dan ook, die 
niet expliciet Gods heilige wil tegenspreekt. Noch is de verschei-
denheid van culturen een gevolg van goddelijk oordeel over de 
torenbouw van Babel (Gn. 11:1-9). Integendeel, God verwarde de 
talen om Zijn eigen gebod te vervullen, de verspreiding van de 
mensheid over de hele wereld („vervult de aarde”, Gn. 1:28; 9:1), 
wat automatisch leidt tot verscheidenheid van families en volken, 
maar ook van beroepen, bekwaamheden en culturen. Met de to-
renbouw van Babel was satan van plan om een universele cultuur 
te creëren, zijn onveranderlijke doel, zoals we in het boek Openba-
ring en in de persoon van de antichrist in het Oude en Nieuwe 
Testament zien. Het ‘beest’, dat macht van de ‘draak’ ontvangt 
(Op. 13:1-10) werd gegeven om „oorlog te voeren” en „macht over 
elke stam en natie en taal en volk”, maar God wilde noch een uni-
versele stad noch een universeel humanisme. Hij en Zijn Woord 
garanderen de eenheid van de wereld – niet een zichtbare struc-
tuur op aarde. Hij verstrooide de mensheid over de gehele aarde 
(Gn. 11:9), beginnende bij de zonen van Noach die de hele aarde 
bevolkten (Gn. 9:19), totdat de volken zich over de hele aarde 
verspreidden (Gn. 10:5), wat de oorsprong van de mensheid van-
uit één genealogie verklaart (Gn. 10:1-32). Godzelf is de Schepper 
van de volken, want „Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke 
geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen 
en Hij heeft de hun toegemeten tijden en grenzen van hun woon-
plaatsen bepaald” (Hnd. 17:26; zie ook Dt. 32:8; Ps. 74:17). Christe-
nen zijn dus vrij van elke culturele dwangbuis. Niet één menselijke 
traditie of regel verplicht ons behalve de wet van God. Marcus 7:1-
13 laat dit duidelijk zien, wanneer Jezus de Farizeeën bekritiseert 
die hun menselijke cultuur verheven hebben tot het niveau van de 
goddelijke wet. Christenen mogen andere culturen oordelen naar 
bijbelse maatstaven, wanneer zij hebben geleerd onderscheid te 
maken tussen hun eigen cultuur (ook hun eigen religieuze cultuur) 
en de boven de culturen geldige wet van God. Marcus 7:1-13 is 
weer een goed voorbeeld. Het waren zeer eerzame, vrome mo-
tieven die de Farizeeën ertoe brachten om, naast het Woord van 
God en zelfs tegen het Woord van God in, extra regels uit te vaar-
digen en deze bindend aan de rest van hun samenleving op te 
leggen. Maar Jezus bekritiseert hen, omdat zij door dit te doen de 
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rol van goddelijke wetgever hadden aangenomen, gelijk aan God: 
„Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van 
mensen zijn” (Mc. 7:7; Mt. 15:9). 

Omdat we als christenen alleen Jezus toebehoren en alleen onder-
worpen zijn aan Zijn Woord, kunnen we niet alleen onze eigen 
cultuur en de cultuur van anderen kritisch beschouwen, maar zijn 
we uit liefde verplicht ons in te stellen op de cultuur van die an-
der. Paulus motiveert de noodzaak van het zich aanpassen aan 
anderen in evangelisatie met te verwijzen naar zijn vrijheid jegens 
allen (1 Kor. 9:19-23). „Want hoewel ik vrij sta tegenover allen, heb 
ik mij allen dienstbaar gemaakt, om er zoveel mogelijk te winnen; 
en ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om Joden te win-
nen; hun, die onder de wet staan, als onder de wet – hoewel per-
soonlijk niet onder de wet – om hen, die onder de wet staan, te 
winnen; hun, die zonder wet zijn, ben ik geworden als zonder wet 
– hoewel niet zonder de wet van God, want ik sta onder de wet 
van Christus – om hen, die zonder wet zijn, te winnen. Ik ben voor 
de zwakken zwak geworden, om de zwakken te winnen; voor 
allen ben ik alles geweest, om elk geval enigen te redden. Alles doe 
ik ter wille van het evangelie, om er zelf ook deel aan te verkrij-
gen.” 

Een christen kan dus kennelijk zo sterk volgens zijn eigen cultuur 
leven, dat hij niet opmerkt, dat hij, op zijn best, door de ander niet 
begrepen wordt, maar, op zijn slechtst, de ander een ‘hindernis’ 
(1 Kor. 9:12) is om het evangelie te verstaan. We zijn er dus niet 
alleen verantwoordelijk voor om anderen te vertellen over de ver-
lossing in Jezus Christus, maar ook voor het verkondigen van het 
evangelie op een manier, die zij kunnen begrijpen. Hierom moeten 
we de Bijbel in elke denkbare taal vertalen, en kunnen – en moeten 
– we het evangelie in elk dialect en in elke culturele vorm tot uit-
drukking brengen. 

Er is hoop voor Europa. Niet dat Europeanen dichter bij God zouden 
staan of belangrijker zouden zijn dan andere mensen. Integendeel! God 
houdt van alle volken, ook van de Europese volken, ondanks alles wat we 
in het verleden gedaan hebben. 
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55. We moeten onze hoop in concrete formuleringen uiten 
voor alle gebieden van het leven en de schepping 

Stelling: Christelijke hoop houdt de hele schepping in, zowel in 
haar eeuwige vervulling als ook voor hier en nu.  

De uiteindelijke bevrijding van de schepping zal de gehele levende 
wereld bevatten. „Want de schepping is aan de vruchteloosheid 
onderworpen, niet vrijwillig, maar om (de wil van) Hem, die haar 
daaraan onderworpen heeft, in hope echter” (Rom. 8:20; zie ook 
vers 24). Johannes’ beschrijving van de nieuwe hemel en de nieu-
we aarde bevat dus niet alleen mensen, maar ook de aarde zelf (we 
zullen milieubeheer in een later gedeelte bespreken.) 

De Bijbel houdt zich niet alleen bezig met de geloofsopbouw van 
de enkeling, maar behandelt ook talrijke maatschappelijke belan-
gen, zoals het gezin, de economie, rechtspraak en burgerlijke en 
organisatorische zaken. De Bijbel spreekt over erfenis, opvoeding, 
armenzorg, schulden, inflatie, salaris, belasting, prostitutie, ont-
voering, onroerend goed, restitutie, rechters, koningen, omkoperij, 
militaire uitgaven, zelfverdediging, milieubeheer, meineed, abor-
tus, winst, bejaardenzorg, bescherming van lichamelijk gehandi-
capten, enz. En zou dit alles nu alleen betrekking hebben op de 
enkeling? Ik benadruk alleen; immers, elke poging om de Bijbel 
uitsluitend te verstaan als bedoeld voor iemands persoonlijk leven, 
is gedoemd te mislukken, aangezien elke christelijke ethiek en elke 
verandering begint met de persoon en zijn leven. De Bijbel stroomt 
over van Gods scheppingsorde voor het collectieve bestaan van de 
mensheid. Het reduceren van de bijbelse wetten tot een persoon-
lijke zaak staat gelijk aan verwerping van Gods geboden. Zoals John 
Warwick Montgomery zegt: „Een ieder die begrijpt wat christen-
dom werkelijk is, weet ook automatisch per definitie, dat het van 
zijn discipelen verwacht dat zij sociaal kwaad daadwerkelijk weer-
staan en proberen de menselijke nood te verlichten.“36 

                                                        
36 John Warwick Montgomery. Christians in the Public Square. Law, Gospel and 
Public Policy. Canadian Institute for Law, Theology and Public Policy: Edmonton 
(CAN), 1996, blz. 30. 
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Op de volgende bladzijden wil ik verschillende levensgebieden bespreken: 
het gezin, de economie, recht, politiek en milieubeheer. Ik hoop dat mijn 
ideeën discussies over verdere kwesties zullen aanmoedigen en dat 
deskundigen op de diverse gebieden en beroepen onze oproep zullen verta-
len in hun eigen terminologie voor hun collega’s. Een van Europa’s 
grootste uitdagingen is concrete formuleringen te vinden van de bijbelse 
hoop voor het alledaagse leven op alle levensgebieden, alle beroepen en 
verantwoordelijkheden. 

Uitweiding: Bronnen van de evangelische ethiek 

Voordat ik de verschillende aspecten van het sociale leven 
bespreek, wil ik eerst de relatie tussen bijbelse hoop, goddelijke 
openbaring in de Bijbel en menselijke kennis onderzoeken. Alister 
E. McGrath schrijft: „In het algemeen heeft de christelijke traditie 
vier belangrijke bronnen aangenomen: 1. Bijbel, 2. Reden, 3. Tradi-
tie, 4. Ervaring”37. Naast deze bronnen kunnen we ook noemen 
kerkelijk gezag, de concrete situatie en de cultuur waarin we ons 
bevinden (die allemaal besloten zijn in de lijst van McGrath). 

Voor de evangelische ethiek is het Woord van God de definitieve 
en de enig onbetwistbare norm, het criterium voor alle andere 
gezag (Latijn: ‘norma normans’, d.w.z. de norm voor alle andere 
normen). Maar welke relatieve waarde hebben dan andere bron-
nen, zoals de kerkhistorische traditie, verstand, wijsheid, ervaring 
of concrete situaties en cultuur? Moeten die verworpen worden, 
omdat de Bijbel het hoogste gezag heeft? Of mogen ze geraad-
pleegd worden bij ethische beslissingen? Dat wij traditie, ervaring, 
verstand en situatie (of cultuur) noemen, betekent daarmee niet 
dat dit de concluderende indeling van kennisbronnen en –wegen 
van de ethiek is, maar louter klassieke aanduidingen uit onze cul-
tuurgeschiedenis, waarmee we beschrijven hoe we tot goede en 
juiste inzichten komen. 

                                                        
37 Alister E. McGrath. Der Weg der christlichen Theologie. C.H. Beck: München, 
1997, blz. 189; zie voor de meer gedetailleerde versie ibid., blz. 189-243 (Hoofdstuk 
6 „Die Quellen der Theologie”). Vernunft und Erfahrung neben der Schrift disku-
tiert Martin Honecker. Einführung in die Theologische Ethik. Walter de Gruyter: 
Berlin, 1990, blz. 187-202. 
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Een overdreven visie die meer vroom is dan Jezus of de apostelen, 
probeert deze aspecten buiten de ethiek te houden. Terwijl aan-
hangers van deze benadering beweren dat ze zich alleen oriënte-
ren op de Bijbel, verwerpen zij elke andere norm of advies. Dit is 
natuurlijk niet realistisch. Niemand leeft alleen volgens de Bijbel 
en niemand is onbekwaam goed en kwaad te onderscheiden in 
zaken, die niet expliciet behandeld worden in de Bijbel. We kun-
nen bijvoorbeeld argumenten vinden tegen roken, zelfs al spreekt 
de Bijbel niet over tabak en kan roken niet bestempeld worden als 
‘een zonde’. Het is eenvoudigweg ongezond, asociaal en onver-
standig. 

In dit opzicht wil ik mijn lezers er graag aan herinneren, dat zo’n 
idee aan de Bijbel geheel vreemd is. Immers, de Bijbel spoort ons 
herhaaldelijk aan om de wijsheid en de ervaring van anderen se-
rieus te nemen, acht te slaan op de waarschuwingen van de leiders 
van Gods volk of van andere personen in autoriteit en van de ge-
schiedenis te leren. Bovendien argumenteren de bijbelse schrijvers 
ook uit ervaring of logica. Als we de Bijbel beschouwen als ons 
hoogste gezag, moeten we haar ook recht doen, wanneer ze ons 
aanspoort raad, wijsheid, ervaring, verstand en de aanwijzingen 
van kerkelijke en wereldlijke gezaghebbers aan te nemen. „Deze 
behoefte om – buiten de Bijbel om – kennis te vergaren om de Bij-
bel te begrijpen is geen vervelende noodzaak. Het is een natuur-
lijk, normaal deel van onze taak en God verwacht dit ook van 
ons.”38 

Weliswaar heeft God ons in Zijn Woord enkele beperkingen gege-
ven, maar daardoor ook een veel grotere mate van vrijheid. Het 
menselijk denken, dat onder de vloek van de zonde staat, kan een 
verschrikkelijk werktuig van satan worden, maar is in wezen Gods 
schepping naar Zijn beeld en wordt in toenemende mate voor zijn 
eigenlijke bestemming gereinigd en veranderd, wanneer de mens 
berouw heeft en zich naar God keert. Hierdoor kunnen christenen 
welbewuste, denkende mensen zijn. De Bijbel geeft ons een ethiek 

                                                        
38 John M. Frame. The Doctrine of the Knowledge of God: A Theology of Lordship. 
Presbyterian & Reformed: Phillipsburg (NJ), 1987, blz. 67; zie ook blz. 66-68. 



 

 
69 

van geboden, maar ook een ethiek van wijsheid. Samen met abso-
lute regels en beperkingen moeten we leren van levenservaring en 
van wijsheid, die de concrete situatie juist beoordeelt en beslissin-
gen neemt, die in andere situaties verkeerd zouden kunnen zijn. 
God schiep de mens in een culturele verscheidenheid en had nooit 
de bedoeling dat we allemaal op dezelfde manier zouden denken, 
voelen of werken. 
De Goddelijke openbaring moet het uitgangspunt van ons denken 
zijn, maar is geen vervanging voor het denken en het plannen ma-
ken: „De vreze des HEREN is het begin der wijsheid” (Spr. 9:10; 
7:1), niet het einde. 
Dat is ook het fundament van een – trouwens slechts relatief, niet 
absoluut geldende – ethiek, van een ‘natuurrecht’. Maar wanneer 
wij het Woord van God als uitgangspunt van ons denken nemen, 
is er evenzeer een terechte plaats voor een natuurlijke ethiek, zoals 
bijvoorbeeld een situationele ethiek of een ervaringsethiek, alleen 
niet in absolute, maar in relatieve zin. De staat heeft een funda-
mentele ethische grondslag nodig, waarbij de bescherming van het 
menselijk leven inbegrepen is. Als deze grondslag eenmaal duide-
lijk is, dan kunnen daaruit een verkeersreglement en andere wet-
ten afgeleid worden – bijvoorbeeld bij welke snelheid er wat ge-
beurt – en niet uit goddelijke openbaring of uit christelijke leer-
boeken. Een goed voorbeeld van de wisselwerking tussen bijbelse 
kennis en op de Bijbel gefundeerde wetenschap ziet men bij kwes-
ties als abortus en geboortebeperking.39 Pas toen biologen de sa-
mensmelting van het mannelijk zaad en de vrouwelijke eicel had-
den ontdekt, konden we bepalen wanneer het menselijk leven be-
gint. Sindsdien houden christenen vol dat een persoon een mense-
lijk wezen is vanaf het moment van de bevruchting en dat elke 
onderbreking van een zwangerschap moord is. Tegelijkertijd werd 
het toen mogelijk bepaalde vormen van geboortebeperking goed 
te keuren, omdat er geen menselijk leven bestaat voor de bevruch-
ting en omdat, in tegenstelling tot vroegere opvattingen, het voor-
komen van bevruchting geen menselijk leven vernietigt. 

                                                        
39 Zie Richard M. Fagley. The Population Explosion and Christian Responsiblity. 
Oxford University Press: New York, 1960, blz. 192-193. 
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Een ander voorbeeld is opvoeding. Is het mogelijk kinderen op te 
voeden door alleen de Bijbel te gebruiken? Natuurlijk niet. De Bij-
bel zegt niets over gezondheidsproblemen, over de hoeveelheid 
slaap die een kind nodig heeft, over beleefdheidsvormen, over 
schoolleeftijden of zakgeld. De Bijbel geeft ons Gods doel en alge-
mene principes over opvoeding, waardoor een bijbelse opvoeding 
zich onderscheidt van andere vormen. Ouders moeten „hen op-
voeden in de tucht en in de terechtwijzing des Heren” (Ef. 6:4), 
hun leren om God en Zijn Woord lief te hebben (2 Tim. 3:14-17) en 
hen voor te bereiden op een onafhankelijk leven volgens Gods 
natuurwetten en onder Zijn autoriteit. Naast deze algemene richt-
lijnen, bevat de Bijbel slechts een paar geboden of suggesties, zoals 
lijfstraffen of het gebruik van Bijbelverhalen (bijvoorbeeld de Wet: 
Dt. 4:9-10; 6:4-9,20-25; 11:18-21; 31:12-13; 32:7; Joz. 4:6-7; Ps. 78:5-8; 
Spr.28:7; over het Pascha: Ex. 12:26-27; 13:14-16; zie ook 13:6-10). 
Wanneer ouders eenmaal het fundamentele bijbelse gebod aan-
vaard hebben, zullen ze hun methoden vanzelfsprekend afleiden 
uit de ‘aard van het ding’. De persoonlijke lichamelijke en geeste-
lijke ontwikkeling van het kind zal veel beslissingen bepalen en is 
vaak tot op zekere hoogte te vergelijken met die van andere kinde-
ren – en het advies van niet-christenen kan nuttig zijn! 

Bovendien moeten christelijke ouders deze algemene principes 
vertalen in de realiteit van het leven van alledag. Zo benutten zij 
de ervaring van vorige generaties (traditie), hedendaags advies en 
wetenschappelijke studies en gebruiken hun inzicht om de beste 
oplossing voor hun kinderen te vinden, wat onmogelijk is voor 
iemand die niet bekend is met de concrete situatie van het kind. 
Een definitieve beslissing vereist kennis van de culturele achter-
grond van het kind, zijn gezinssituatie en zijn omgeving. 

God wil en beveelt dat iedereen zijn/haar van God ontvangen 
gaven en talenten gebruikt. Maar hoe moeten ouders dit in daden 
omzetten, als zij ondertussen hun verstand gebruiken en door ob-
servatie en het leren van anderen ontdekken welke gaven, vaar-
digheden en voorkeuren hun kinderen hebben en hen daarin steu-
nen? 

Drie gevaren moeten hierbij vermeden worden. Het eerste is elke 
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bron van ethiek of instructie buiten de Bijbel om onmiddellijk te 
veroordelen, wat in werkelijkheid slechts betekent, dat iemand 
zich niet bewust is van de invloeden die zijn eigen opvattingen 
gevormd hebben. Het tweede is om redelijke beslissingen of de 
ervaring van anderen gelijk te stellen met Gods wet, zoals christe-
lijke schrijvers die zogenaamde onfeilbare recepten voorschrijven, 
terwijl we allemaal weten dat elk kind anders is; ouders met drie 
kinderen kunnen makkelijk drie geheel verschillende boeken 
schrijven! Het derde gevaar is te concentreren op verstand en er-
varing en daarbij de bijbelse gerichtheid te veronachtzamen. 

God heeft ons dus een fundamenteel doel voor de opvoeding ge-
geven, alsmede de intelligentie en wijsheid om de beste methode 
voor onze eigen kinderen te vinden! 

56. Bijbelse hoop tegenover de misleidende hoop van de 
kleinburgerlijke moraal 

Stelling: De Bijbel kent op zich geen neutrale burgerlijke moraal 
die van arbeid en vlijt, familie en kinderen, bezit en rijkdom, 
enz. absolute waarden maakt, maar alleen waarden, die de mens, 
als deel van de schepping, van God ontvangt en in dankbaarheid 
en afhankelijkheid tegenover Hem ontplooit. 

Het boek Prediker laat dit zeer duidelijk zien. Sommigen hebben 
de schrijver ervan beschuldigd een goddeloze pessimist te zijn. 
R.B.Y. Scott concludeert, dat hij een rationalist, een agnost, een 
pessimist en een fatalist40 moet zijn geweest en dat het ethische 
systeem van Prediker geen fundament heeft in de goddelijke ge-
boden, want die zijn er niet.41 Daar de schrijver zijn lot aanvaardt, 
blijft alleen vreugde voor hem over. Maar de klassieke verdeling 
van het boek42 spreekt deze visie duidelijk tegen, want het 

                                                        
40 R.B.Y. Scotr. Proverbs, Ecclesiastes. Anchor Bible. Doubleday: Garden City (NY), 
1965, blz. 191. Scott beschouwt zijn beschrijving niet als een waardeoordeel. 
41 Ibid., blz. 192. 
42 Zie Walter C. Kaiser. Ecclesiastes: Total Life. Everyman’s Bible Commentary. 
Moody Press: Chicago, 1979; en Addison G. Wright. „The Riddle of the Sphinx: 
The Structure of the Book of Qoheleth”, blz. 45-46 in: Roy B. Zuck (red.). Reflecting 
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herhaalde thema van de vreugde van het aardse leven in 2:24-26; 
5:17-19; 8:15-17; 11:7-10 vormt de conclusie van de vier belangrijk-
ste onderdelen.43 Elk onderdeel eindigt dus met de oproep om ten 
volle van het leven te genieten en in het heden te leven – en niet in 
de verre toekomst. „De negatieve beelden vormen het begin, de 
positieve het slot van elke beschrijving.”44 De vreugden van het 
leven worden acht maal expliciet benadrukt (2:24-26; 3:11-14,22; 
5:17-19; 8:15; 9:7-10; zie ook 12:1). Woorden afgeleid van de He-
breeuwse wortel ‘smh’ (vreugde, genot) verschijnen 17 maal. 
Vreugde is de samenvatting van het boek. „De mens heeft het niet 
in zijn macht om te eten en te drinken en zich te goed te doen bij 
zijn zwoegen; dit heb ik wel ontwaard, dat het van de hand Gods 
komt. Want wie kan eten en wie kan iets genieten buiten Hem? 
Want aan een mens die Hem welgevallig is, geeft Hij wijsheid, 
kennis en vreugde; maar hem die niet welgevallig is, geeft Hij de 
taak om te verzamelen en bijeen te brengen, ten einde dit te geven 
aan wie Gode welgevallig is. Ook dit is ijdelheid en najagen van 
wind.” (Pr. 2:24-26) 

Het erkennen van de zinloosheid van het leven leidt tot vreugde 
Onderdeel Wat is zinloos? Aanmoediging tot vreugde 
1:12-2:26 Menselijk zwoegen 2:24-26 
3:1-15 Toekomstonzekerheid 3:12 (11-14) 
3:16-22 Onrecht op aarde  3:22 
5:9-19 Streven naar rijkdom  5:17 (17-19) 
8:10-15 Ongestraft kwaad  8:15 
9:1-10 Zekerheid van de dood  9:7-9 
11:7-12:7 Ouderdom en dood 11:9-10; 12:1 

                                                                                                                         
with Solomon. Baker Books: Grand Rapids (MI), 1994 [uit Catholic Biblical Quar-
terly 30 (1968), blz. 313-334]. 
43 Donald R. Glenn. „Der Prediger”. Blz. 651-696 in: John F. Walvoord, Roy F. Zuck 
(red.). Das Alte Testament erklärt und ausgelegt. Deel 2: 1. Könige – Hohelied. 
Hänssler: Neuhausen, 1991. blz. 655 (Engels origineel: Bible Knowledge Commen-
tary Old and New Testament, Ecclesiastes). 
44 Hans Möller. Alttestamentliche Bibelkunde. Lutherische Buchhandlung: Groß 
Oesingen, 1989. blz. 194. 
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Hoe kan de Prediker zo abrupt overstappen van pessimisme naar 
vreugde? Wil hij de problemen niet zien? Nee, hij richt zich tot 
God en realiseert zich dat alles komt „uit de hand van God” (2:24-
26). Omstandigheden die voor de mens zinloos en hopeloos schij-
nen, krijgen betekenis, wanneer God, de Schepper en Beschermer, 
onze aandacht trekt en wanneer we een Hem welgevallig leven 
leiden (2:26). 

In het boek Prediker gaat het erom dat de mens allereerst begrijpt 
hoe zinloos het leven met werk en vlijt, gezin en bezit op zich ei-
genlijk is – dus zonder God – en vervolgens al deze dingen als 
geschenk uit Gods hand nieuw ontvangt om ze onder Zijn leiding 
graag te gaan gebruiken. Zoals Donald R. Glenn het gezegd heeft: 
Prediker geeft uiting aan een geldige kritiek van het hedendaagse 
seculiere humanisme. Wie kan „buiten God eten en genieten” 
(2:25)? „Kortom als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al 
zijn zwoegen, dan is dat een gave Gods” (3:13). 

Het idee van een neutrale burgerlijke moraal is niet bijbels. Din-
gen, zoals arbeid, vlijt, gezin, bezit en rijkdom, enz. zijn geen 
waarden op zich, maar waarden die de mens, als deel van de 
schepping, van God ontvangt en in dankbaarheid en afhankelijk-
heid tegenover God ontplooit. De burgerlijke moraal loopt in eer-
ste instantie stuk op het boek Prediker om dan daar, waar zij in-
houdelijk overeenstemt met Gods gebod, opnieuw als goddelijke 
moraal te ontstaan. Wanneer mensen tot levend geloof in Christus 
komen, kunnen ze niet eenvoudig doorgaan met dezelfde waarden 
zoals ze gewend waren, maar moeten deze testen en zich openstel-
len voor de reinigende werking van het boek Prediker, zodat ze 
gefundeerd zijn in God en Zijn Woord en niet in een of ander be-
schaafd gevoel van ‘fatsoen’. 

Het is niet onze verantwoordelijkheid alles te begrijpen, alle moge-
lijke gevolgen beschouwd te hebben en de betekenis van alles te 
begrijpen. Onze verantwoordelijkheid is verantwoord te leven 
voor God, te werken, te genieten en de wereld te vormen, zoals we 
die ontvangen hebben van de Schepper, want zelfs de dingen die 
ons moeizaam en zinloos schijnen, komen van God. „Ik heb in 
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ogenschouw genomen de bezigheid, die God aan de mensenkin-
deren gegeven heeft om zich daarmee te kwellen“ (Pr. 3:10). 

De burgerlijke moraal loopt stuk, wanneer werk, bezit en gezin 
stuk lopen. Maar voor de bijbelse moraal is het leven, ondanks alle 
tragiek, niet het eind van het bestaan. De bijbelse moraal biedt 
hoop, niet alleen in tijden van succes en voorspoed, zoals de bur-
gerlijke moraal, maar haar onbeperkt vertrouwen in de Schepper 
stelt ons in staat om ook lijden te boven te komen. 

Prediker zet veel bijbelse waarden in perspectief – waarden die 
gevaarlijk worden, wanneer zij de eerste plaats in ons leven inne-
men en God verdringen. De Prediker waarschuwt: „Een voordeel 
voor het land bij dit alles is een koning die de akkerbouw begun-
stigt. Wie geld liefheeft, wordt van geld niet verzadigd, noch wie 
rijkdom liefheeft, van inkomsten. Ook dit is ijdelheid. Bij het ver-
meerderen van het goed vermeerderen ook zij die het verteren; en 
wat is het gewin van de bezitter daarvan anders dan het toezien? 
Zoet is de slaap van hem die werkt, of hij weinig of veel eet; maar 
de verzadiging van de rijke laat hem in het geheel niet slapen” 
(5:8-11). Rijkdom kan positief zijn en er kan van genoten worden, 
maar niet wanneer deze het doel van ons leven wordt of wanneer 
deze de bevrediging die door werken verkregen wordt, onder-
drukt of vernietigt. Wanneer dingen zoals werk, gezin, bezit of 
wijsheid de enige doelen worden en het leven zijn eeuwige pers-
pectief verliest, dan verliest het leven zijn betekenis. „Al het 
zwoegen van de mens is voor zijn mond, en toch wordt de begeer-
te niet vervuld” (Pr. 6:7). 

57. Hoop voor het behoud van de Schepping45 
Stelling: Milieubeschermers hebben het behoud van de schep-
ping tot een politieke kwestie gemaakt. Christenen moeten hen 
eraan herinneren dat er geen schepping kan zijn zonder een 
Schepper en dat hoop voor de schepping hoop in de Schepper 
impliceert. 

                                                        
45 Zie ook Thomas Schirrmacher. Eugen Drewermann und der Buddhismus. Verlag 
für Theologie und Religionswissenschaft: Nürnberg, 2000; 2001, blz. 71-116. 
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De heerschappij van de mens over de schepping dient hoofdzake-
lijk mensen, maar het was Gods plan dat het ook de schepping zou 
dienen. In tegenstelling tot de goddelozen zal een ieder die Gods 
scheppingswetten houdt, ook de schepping dienen. „De recht-
vaardige weet wat toekomt aan zijn vee, maar de barmhartigheid 
der goddelozen is wreed” (Spr. 12:10). God gaf de mens de ver-
antwoordelijkheid de wereld „te bewerken” en „te bewaren” (Gn. 
2:15), dus te veranderen en te behouden. Deze twee ideeën lijken 
elkaar tegen te spreken, maar in het leven van alledag zijn ze onaf-
scheidelijk; ze behoren samen zoals de twee kanten van een munt. 

De moderne milieubeweging heeft zich van de aandacht verzekerd 
door in een samenleving die zo sterk gevormd is door het chris-
tendom, gebruik te maken van een haar eigenlijk vreemd begrip: 
‘schepping’ (de schepping bewaren). Helaas misbruikt deze bewe-
ging de term, omdat men vaak de natuur vergoddelijkt en het ver-
schil tussen de mensheid en de rest van de aardse schepping we-
gneemt, in plaats van zich te heroriënteren op de Schepper. Aan de 
andere kant leert de Bijbel, dat de mens de aarde alleen kan ‘bewa-
ren’, wanneer hij God eert en Gods wetten houdt. Wanneer chris-
tenen het milieu beschermen, doen ze dit op grond van Gods wet-
ten, niet omdat de natuur ergens zelf aanspraak op kan maken. 
Christenen moeten daarom door intensieve propaganda weer een 
christelijke invulling gaan geven aan ‘het bewaren van de schep-
ping’.  

58. Hoop voor de samenleving 
Stelling: Hoewel persoonlijke verlossing het eerste en belang-
rijkste doel van onze hoop en van zending is, mogen we ook 
andere doelen stellen. Alle andere doelen krijgen hun betekenis 
uit de hoop van persoonlijke verlossing. 

Het zendingsbevel in Matteüs 28:18-20 spoort ons aan om alle 
mensen tot discipelen (leerlingen) te maken. De eerste stap in die 
richting is persoonlijk berouw en bekering; immers, iedereen kan 
alleen op persoonlijk geloof in de naam van de Drie-enige God 
gedoopt worden. Maar juist door dat zendingsbevel zullen uitein-
delijk hele ‘volkeren’ gewonnen worden, zodat een hoog percen-
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tage christenen in een volk niet in strijd is met het idee van per-
soonlijke ommekeer naar God. 

Trouwens, bekering is niet het eind van vernieuwing. De nieuwe 
relatie met God van de persoon is het begin van vernieuwing in 
hemzelf, zijn gezin, de gemeente, de economie, de staat en de sa-
menleving. Allen moeten ‘discipelen’ worden! Aangezien Jezus 
Zijn discipelen beveelt „al de volken tot Mijn discipelen te maken 
… en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb”, betekent het 
zendingsbevel, dat christenen het hele spectrum van de bijbelse 
ethiek moeten leren, waardoor de mens en zijn omgeving dan he-
lemaal verandert, zodat op de lange duur zondige structuren en 
zichtbare ongerechtigheid overwonnen worden. 

De vrede met God van het individu, zijn persoonlijke verlossing 
door Jezus’ genadeoffer aan het kruis is het eerste en belangrijkste 
doel van zending, dat alle daaropvolgende doelen bepaalt. In Mat-
teüs 16:26 zegt Jezus heel duidelijk, dat de verlossing van de ziel 
belangrijker is dan wat ook: „Want wat zou het een mens baten, 
als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of 
wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven?” Paulus gebruikt 
hetzelfde argument, dat zowel Joden als Grieken verloren zijn in 
hun zonde en dat Jezus alleen hun verlossing kon volbrengen, 
voordat hij het onderwerp van sociale, culturele en politieke ethiek 
aansnijdt. „Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede 
met God door onze Here Jezus Christus, door wie wij ook de toe-
gang hebben verkregen [in het geloof] tot deze genade, waarin we 
staan” (Rom. 5:1-2a). 

In de Bergrede daagt Jezus de christenen uit om hun licht niet on-
der de korenmaat te zetten en het zout der aarde te zijn. Onmid-
dellijk na de Zaligsprekingen maakt Hij aan de hand van zout en 
licht duidelijk dat gelovigen niet alleen voor zichzelf leven en 
werken moeten (Mt. 5:13-16). Hij spoort ons nadrukkelijk aan tot 
handelen ten bate van de ander: „Laat zo uw licht schijnen voor de 
mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de 
hemelen is, verheerlijken” (vs. 16). 

 



 

 
77

Door het welzijn van onze samenleving niet actief na te streven, 
nemen we de normen van onze omgeving aan. Niemand kan zon-
der normen of waarden leven. Als we niet actief pogen om christe-
lijke waarden in onze wereld te introduceren of als we geloven dat 
onze normen niet van toepassing zijn op de samenleving, moeten 
we onze waarden elders vinden – waarschijnlijk in onze samenle-
ving. Klaus Bockmühl, hoogleraar in de ethiek, heeft het zo tref-
fend beschreven: „Het grootste gevaar voor de ‘reddingsboot’- en 
‘schuilplaats’-mentaliteit bestaat hierin, dat haar aanhangers stellig 
doorgaan met deel te nemen aan de samenleving en vaak met het 
grootste succes. Omdat zij deze beroofd zien van elke goddelijke 
opdracht, blijft hun niets anders over dan te kopen en te verkopen 
volgens de plaatselijke regels, waardoor ze des te meer komen 
onder de heerschappij van de ‘prins van deze wereld’.” 46 

59. Hoop voor het gezin 
Stelling: Zending en de boodschap van hoop beginnen in de 
christelijke gemeenten en gezinnen, die het Woord van God on-
derrichten aan de volgende generatie door voorbeeld, discipline 
en opvoeding. 

Naast de verkondiging van Gods Woord aan buitenkerkelijken 
moeten wij ook het christelijke gezin niet over het hoofd zien, want 
een gezond christelijk gezin is de voorwaarde voor leiderschap in 
de nieuwtestamentische gemeente (1 Tim. 3:4-5, 12-13; Tit. 1:6-7). 
Wanneer we de opvoeding van onze kinderen uit handen geven, 
hoeven we ons niet meer bezig te houden met een christelijke or-
ganisatie van onze gemeente, onze economie, onze samenleving of 
onze staat, want we hebben dan de beste methode om hen op de 
toekomst voor te bereiden, opgegeven. 

Bij de opvoeding van onze kinderen nemen we de belangrijkste 
stap om hun hoop en sociale politieke ideeën te geven, omdat we 
hen voorbereiden op het leven, door hun fundamentele waarden 
en de principes van sociaal contact te leren. God schiep het gezin, 

                                                        
46 Klaus Bockmühl. Theologie und Lebensführung: Gesammelte Aufsätze II. TGV. 
Brunnen: Gießen, 1982, blz. 131. 
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zodat de jongere generatie bijbelse normen kan leren van volwas-
sen rolmodellen voor het welzijn van de hele samenleving. Waar 
anders dan thuis kunnen ze leren welgemanierd te zijn, niet jaloers 
te zijn, de zwakkeren te helpen of anderen te complimenteren? 
Laten we ons niet terugtrekken uit de levensgebieden, die God in 
onze handen gelegd heeft! Laten we gebruik maken van de kansen 
die we hebben, om het onderwijs te beïnvloeden door het oprich-
ten van christelijke scholen en christelijke onderwijskrachten op 
openbare scholen te steunen. 

Gezonde gezinnen en christelijke gezinnen zijn alleen mogelijk 
zolang we zeker stellen dat wij de gebieden die ons door de sa-
menleving en de staat gegeven zijn, intact bewaren. Als we het 
gezin willen behouden, moeten we de inspanningen van christe-
nen om onze samenleving te beïnvloeden, steunen, want onze sa-
menleving bepaalt in belangrijke mate wat het gezin kan doen. De 
vernietiging van het gezin wordt aangestuurd door sociale mach-
ten, die alleen weerstaan kunnen worden, wanneer gezinnen de 
samenleving voor hun eigen welzijn gaan beïnvloeden. De pogin-
gen van de communistische staten om het christelijke gezin te ver-
nietigen, spreken voor zich. 

Tegenwoordig wordt het gezin in Europa in toenemende mate van zijn 
macht en zijn essentiële functies beroofd. Er zijn nog slechts brokstukken 
overgebleven van zijn fundamentele opdrachten, zoals de vorm van de 
economie, de opleiding en het welzijn van de samenleving. De scheiding 
van werk en gezin, de toenemende juridische en maatschappelijke gelijk-
stelling van relaties buiten het huwelijk om of het onderbrengen van ou-
deren, zieken en gehandicapten in zorginstellingen zijn slechts enkele 
aspecten, waardoor de eigenlijke opdrachten van het gezin ondermijnd 
worden. Alleen wanneer onze samenleving weer gaat hechten aan christe-
lijke waarden, kan dit leiden tot een opbloeien van het gezinsleven en 
verantwoording dragen voor elkaar binnen het gezin. 
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60. Hoop voor de economie 
Stelling: Aangezien we zijn geschapen met de behoefte aan hoop 
om onze arbeid en economische inspanningen te motiveren, be-
palen onze toekomstvisies hoofdzakelijk onze economische 
ethiek. 

Paulus schrijft als volgt over zijn zendingswerk: „(Ja, hierom ge-
troosten wij ons moeite en grote inspanning), omdat wij onze hoop 
gevestigd hebben op de levende God, die een Heiland is voor alle 
mensen, inzonderheid voor de gelovigen” (1 Tim. 4:10) en „omdat 
de ploeger moet ploegen in hope, en wie dorst (moet dorsen) in de 
hoop zijn deel te ontvangen” (1 Kor. 9:10). Aangezien zending 
slechts één aspect van arbeid is, past hij dezelfde principes toe op 
de plichten van de oudsten (1 Tim. 5:17-20; 1 Kor. 9:9-18). 

Het is veel christenen niet duidelijk welke veelomvattende – ook 
sociale – gevolgen bepaalde bijbels/christelijke geboden hebben. 
Seculiere onderzoekers hebben daarover vaak veel eerder duide-
lijkheid. In zijn boek schrijft Helmut Schoeck, hoogleraar in de 
sociologie, het volgende over jaloezie met betrekking tot de bete-
kenis van het christelijke jaloezieverbod in de Tien Geboden: „Het 
Nieuwe Testament spreekt in zulke gevallen bijna altijd tot het 
jaloerse individu en spoort hem aan om de ongelijkheid tussen 
hemzelf en zijn buurman met volwassenheid en als een christen te 
dragen. Het is de historische prestatie van deze christelijke ethiek 
geweest die in het Westen de menselijke scheppingskracht mis-
schien überhaupt mogelijk heeft gemaakt door de inperking van 
de jaloezie aangespoord en beschermd.”47 Zij, die jaloezie voeden, 
doen afstand van een essentiële leerstelling van het christelijke 
geloof en veranderen de samenleving in een verschrikkelijk slag-
veld. 

                                                        
47 Helmut Schoeck. Der Neid und die Gesellschaft. Ullstein: Frankfurt, 1987. 
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61. Hoop voor het wettelijke stelsel 
Stelling: Christelijke hoop op Gods allesomvattende, onvergan-
kelijke oordeel bemoedigt ons hier op aarde te zoeken naar 
waarheid en gerechtigheid, zelfs al kunnen deze slechts onvol-
komen zijn en worden ze voortdurend bedreigd door zonde en 
menselijke beperkingen. 

Hoop is altijd ook hoop op gerechtigheid, maar zonder God leert 
de ervaring slechts: „Wij wachten op recht, maar het is er niet” 
(Js. 59:11). Maar de gelovige weet: „Wij immers verwachten door 
de Geest uit het geloof de gerechtigheid, waarop wij hopen” (Gal. 
5:5). Maar de verwijzing naar het laatste oordeel is noch in de Bij-
bel noch in de geschiedenis ooit zo te begrijpen geweest, dat er pas 
dan gerechtigheid zou of zelfs mocht zijn; omgekeerd krijgt echter 
elk zoeken naar gerechtigheid van hieruit zijn betekenis en waar-
digheid.  

De constitutionele staat is geworteld in een verscheidenheid van 
filosofische ideeën, maar zijn voornaamste basis ligt in de bijbelse 
leer der wet. Elke ontkenning van dit fundament geeft gerechtig-
heid over aan grilligheid. 

Het fundamentele recht van elke burger op een eerlijk proces is 
een oud principe dat we zowel in het Oude als het Nieuwe Testa-
ment vinden. De definitie van de wet vereist een eerlijke rechter, 
en God is het prototype (zie bijvoorbeeld: Dt. 10:17-18; Ps. 7:9,12; 
9:5; 50:6; 58:2-3; 75:3,8). Een eerlijke rechter handelt altijd in Gods 
opdracht (2 Kr. 19:6-7). De rechterlijke ambtenaar moet zich ervan 
bewust zijn, dat God hem ziet en aan de kant staat van de on-
schuldige: „Dat men het recht van een man buigt voor het aange-
zicht van de Allerhoogste, dat men een mens in zijn rechtzaak ver-
ongelijkt, zou de Here dat niet zien?” (Kl. 3:35-36) 

Een uitspraak moet zonder partijdigheid gedaan worden (Dt. 1:17; 
2 Kr. 19:7; Spr. 18:5; 24:23; Job 13:10; Kol. 3:25; Ef. 6:9), want God is 
onpartijdig (bijvoorbeeld Dt. 19:17-18). Slechts slechte rechters 
passen partijdigheid toe (Js. 3:9). Vooroordeel moet de uitspraak 
niet beïnvloeden (1 Tim. 5:21) en de zaak moet grondig onderzocht 
worden (zie bijvoorbeeld Dt. 17:4). 
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De Bijbel verbiedt dus elke dubbele wetsnorm, zoals één wet voor 
de adel en een andere voor de boerenstand. Onder de oudtesta-
mentische wet (Ex. 12:49) genoten zelfs vreemdelingen dezelfde 
wettelijke rechten als de Israëlieten. „Gij zult bij het rechtspreken 
geen onrecht doen; gij zult de arme niet begunstigen en de aan-
zienlijke niet voortrekken: op rechtvaardige wijze zult gij uw naa-
ste berechten” (Lv. 19:15). God verdedigt de rechten van de armen 
en de nooddruftigen (Spr. 29:7; 31:9). Eigenlijk beoordeelt de Bijbel 
het recht van een volk naar de manier waarop het zijn armen be-
handelt. Het welzijn van de regerende partijen heeft niet meer 
betekenis dan de toestand van de hulpelozen. De Bijbel oordeelt 
niet naar de toestand van de rijken, die geld hebben en de macht 
om hun eigen rechten te verdedigen, maar naar de situatie van de 
armen, de weduwen en de wezen in het wetssysteem. „Doe uw 
mond open ten bate van de stomme, ten behoeve van het recht van 
allen die wegkwijnen; open uw mond, oordeel rechtvaardig, ver-
schaf de verdrukte en nooddruftige recht” (Spr. 31:8-9). God, de 
Schepper en Heer van de mensheid, wenst, dat we elkaar behande-
len als evenbeeld van God en als menselijke schepselen, en niet als 
beesten. 

Er kan geen gerechtigheid zijn zonder wet, en zonder gerechtig-
heid kan geen staat God behagen. Het is een verworvenheid van 
de moderne tijd – tegelijk diep christelijk en bijbels – dat ook de 
machtigste mensen onderworpen zijn aan wet en gerechtigheid. 
De dagen, waarin een koning kon verkondigen: „Ik ben de staat!”48 
zijn gelukkig voorbij. Zelfs de hoogste rijksambtenaren, zelfs de 
staat zelf, zijn onderworpen aan de wet, moeten de wet gehoorza-
men en kunnen vervolgd en veroordeeld worden, wanneer ze zich 

                                                        
48 Op 7 september 1891 tekende keizer Wilhelm II, in zijn grenzeloze verwaand-
heid, het Gouden Boek van de stad München met de woorden: „Suprema lex regis 
voluntas”(„De hoogste wet is de wil van de koning”). Gerhard Jaeckel. Die deut-
schen Kaiser. Weltbild Verlag: Augsburg (vertegenwoordiger van Urbes Verlag: 
Gräfeling), blz. 188. Het artikel is te lezen in Hans-Michael Körner. „‘Na warte 
Wittelsbach!’: Kaiser Wilhelm II. und das Königreich Bayern”, blz. 31-42 in Hans 
Wilderotter, Klaus-D. Pohl (red.). Der letzte Kaiser: Wilhelm II. im Exil. Bertels-
mann Lexikon Verlag: Gütersloh & Deutsches Historisches Museum Berlin, 1991, 
blz. 37. 
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niet aan de wet houden. Als christenen hebben we een belangrijke 
rol te vervullen, want zonder gerechtigheid wordt macht tirannie. 
„Gerechtigheid verhoogt een volk, maar zonde is een schandvlek 
der natiën” (Spr. 14:34). De kerkvader Augustinus schreef: „Wat is 
de staat nog, behalve een roversbende, als er geen wet is? Rovers-
benden zijn niets anders dan kleine staatjes.”49 Hij illustreert zijn 
stelling met een duidelijk voorbeeld; toen een piraat gevraagd 
werd door Alexander de Grote, waarom hij de zee zo onveilig 
maakte, antwoordde hij uitdagend: „Alleen omdat ik een klein 
bootje heb, noemt u me een rover. U doet hetzelfde met een hele 
vloot en noemt zichzelf keizer.”50  

Zolang we het oertype van onze onpartijdige God ontkennen, zul-
len corruptie en omkoperij in Europa toenemen. Slechts enkelen 
zijn zich ervan bewust dat dit een logisch gevolg is van ons over-
geven van de christelijke principes. „De goddeloze neemt een ge-
schenk uit de buidel aan, om de paden van het recht te buigen” 
(Spr. 17:23). Door God onze rug toe te keren geven we het oertype 
van een rechtvaardige rechter op, Wiens absolute gerechtigheid en 
rechtschapenheid het fundament is voor elke verwerping van de 
verkeerde toepassing van gerechtigheid. Beschrijft het Oude Tes-
tament Hem niet voortdurend als „de grote, sterke en vreselijke 
God, die geen partijdigheid kent noch een geschenk aanneemt” 
(Dt. 10:17)? „Nu dan, de schrik des HEREN zij over u; handelt 
nauwgezet, want bij de HERE, onze God, is geen onrecht, geen par-
tijdigheid noch aanneming van geschenken” (2 Kr. 19:7). 

Het was een evangelische christen, die – geïnspireerd door zijn christelijke 
hoop – de corruptie, die algemeen heerste bij de Europese Commissie aan 
het licht bracht en de Commissie tot aftreden dwong. Hier kunnen we de 
enorme consequenties zien, die eerlijkheid en bijbelse waarden in kleine 
dingen kunnen hebben. Zijn boek over deze ervaring heet: ‘Strijd voor 

                                                        
49 Aurelius Augustinus. Vom Gottesstaat. Deel 1. dvt-klassik. dtv: München, 1988. 
blz. 173 (Hoofdstuk 4 „Reiche ohne Gerechtigkeit sind große Räuberbanden” in 
Boek 4). 
50 Ibid., blz. 174. 
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Europa’!51 Wat een programma! Een druppel in een emmer kan het begin 
zijn van een oceaan! 

62. Hoop voor politici 
Stelling: Godvrezende mannen in de Bijbel bekleedden vaak een 
belangrijke positie als beambte of vorst in de regering van hun 
land – waarom dan niet in Europa? 

De Bijbel spreekt over veel godvrezende rechters, koningen en 
ambtenaren in Israël en ook in andere staten. God maakte Jozef, na 
de farao, de machtigste man in Egypte en plaatste Daniël in een 
hoge positie tijdens verschillende wereldrijken. Als koningin had 
Esther invloed in het Perzische rijk en Nehemia diende als land-
voogd onder een heidense vorst. Nebukadnessar, de koning van 
Babel, bekeerde zich; de koning van Nineve had berouw bij het 
horen van Jona’s boodschap. Naäman, de rechterhand van de ko-
ning van Syrië, werd bekeerd door een Israëlisch dienstmeisje en 
de profeet Elisa. Deze mensen behielden allemaal hun positie na 
hun bekering. Het Nieuwe Testament vertelt ons van talrijke Ro-
meinse soldaten en officieren (bijvoorbeeld Mt. 8:5-13; 27:54; Mc. 
15:39; Lc. 7:2-9; 23:47: Hnd. 10:1-48) en van Dionysius (Hnd. 17:34), 
de burgemeester van Athene, die allen christen werden, maar hun 
positie als gevolg daarvan niet op hoefden te geven. 

Het Nieuwe Testament geeft de christelijke beambten uit die da-
gen duidelijke, rechtvaardige voorschriften voor hun plichten als 
tollenaar, soldaat of politieman. Johannes de Doper, bijvoorbeeld, 
geeft Romeinse beambten de raad: „Er kwamen ook tollenaars om 
zich te laten dopen en zij zeiden tot hem: Meester, wat moeten wij 
doen? Hij zeide tot hen: Vordert niet meer dan u voorgeschreven 
is. En ook die in krijgsdienst waren vroegen hem, zeggende: En 
wat moeten wij doen? En hij zeide tot hen: Plundert niemand uit 
en perst niets af en weest tevreden met uw soldij” (Lc. 3:12-14; zie 
ook Lc. 7:29). Na zijn bekering betaalde Zacheüs, de tollenaar, de 
mensen, die hij bedrogen had, terug (Lc. 19:1-10): „Maar Zacheüs 

                                                        
51 Paul van Buitenen. Strijd voor Europa: Fraude in de Europese Commissie. Baarn: 
Ten Have, Leuven: Van Halewijck, 1999. 
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ging staan en zeide tot de Here: Zie, de helft van mijn bezit, Here, 
geef ik de armen, en indien ik iemand iets heb afgeperst, vergoed 
ik het viervoudig” (Lc. 19:8; zie ook Ex. 22:1). 

Veel christenen beschouwen politiek per definitie als slecht, maar 
waarom zijn we verbaasd dat het een „smerige” zaak is, wanneer 
we er niet aan deelnemen? Waarom zouden politici belang moeten 
hebben bij Gods normen, wanneer de kerk hen aanmoedigt ze te 
negeren? Trouwens, zelfs goede politiek is een ‘smerige’ zaak, 
omdat het bestrijden van misdaad en kwaad de belangrijkste ver-
antwoordelijkheid van de politiek is. Als God het gezag aan de 
staat heeft gegeven, kan het niet fundamenteel verkeerd zijn – net 
zoals ouderlijk gezag fundamenteel niet verkeerd is, ook al mis-
bruiken goddeloze ouders hun macht. Politiek vernietigt niet het 
karakter, maar openbaart het. Als alle godvrezende mensen zich 
uit de politiek terugtrekken, kunnen we alleen verwachten dat 
goddeloze mensen hun plaats innemen. 

We moeten leren, dat, hoewel het Gods plan was dat kerk en staat 
twee afzonderlijke instellingen zouden zijn, ze beide hun door 
God opgelegde verantwoordelijkheden hebben en dat de waarden 
die door de kerk gepredikt en door God verordend worden, voor 
allen in de schepping gelden. Individuele christenen maken geen 
politiek als vertegenwoordigers van de kerk, maar als burgers. De 
plicht van de kerk is goddelijke principes aan de overheid te on-
derwijzen, zonder haar ideeën op te dringen aan de staat of deze 
over te nemen. 

63. Hoop op vrede 
Stelling: Hoop op zichtbare vrede in kleine zaken en in belan-
grijke zaken komt voort uit de onzichtbare vrede met God, want 
God wil een toekomst in vrede. „Want Ik weet, welke gedachten 
Ik over uw koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van 
vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven” 
(Jr. 29:11). 

De relatie van de mens met God bepaalt zowel zijn persoonlijke 
moraal als zijn sociale ethiek. In Romeinen laat Paulus eerst de 
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verloren staat van zowel de Joden als de Grieken zien en de nood-
zaak van verlossing in Christus. In hoofdstuk 5 schrijft hij: „Wij 
dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door 
onze Here Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben 
verkregen [in het geloof] tot deze genade, waarin wij staan, en 
roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods” (Rom. 5:1-2). Pas dan 
begint hij persoonlijke (Rom. 6-8), culturele (Rom. 14-15) en poli-
tieke (Rom. 13:1-7) ethiek te bespreken. De Romeinenbrief laat zien 
dat ons eigen persoonlijke geloof gevolgen heeft voor concrete 
kwesties van het dagelijks leven, zoals werk, volk en staat. We 
kunnen geloof niet beperken tot onze persoonlijke relatie met God 
en met de gemeente zonder grote delen van de Romeinenbrief weg 
te snijden! 

Aangezien „strijden en vechten”, met inbegrip van conflicten tus-
sen gelovigen, voortkomt uit onze hartstochten (Jak 4:1-2), uit ons 
innerlijke wezen, moet onze enige verdediging tegen hen van bin-
nenuit komen, vanuit de vrede met God en met onze medemen-
sen. Deze vrede, die in ons hart begint, moet ons leven binnen-
stromen en het volledig vullen. 

64. Hoop vereist dialoog, geen geweld 
Stelling: Hoop geeft ons de innerlijke rust om kwesties te 
bespreken met hen, die andere standpunten hebben. 

Dialoog, de vreedzame discussie, geduldig en eerlijk luisteren naar 
en leren van anderen is een christelijke deugd, maar we kunnen 
het absolute recht van het christendom op de waarheid of zijn ver-
antwoordelijkheid voor wereldzending niet overgeven zonder dat 
ons geloof helemaal uiteenvalt. 

Een dialoog tussen christenen en de aanhangers van andere reli-
gies en wereldvisies is in die mate mogelijk dat we ons geloof op 
een vreedzame wijze kunnen bespreken („altijd bereid tot verant-
woording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, 
doch met zachtmoedigheid en vreze” (1 Pe. 3:15)), naar anderen 
luisteren (Jak. 1:19) en bereid zijn te leren van de ervaringen van 
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anderen op veel levensgebieden (zie Spreuken) en altijd bereid zijn 
onszelf en ons gedrag te onderzoeken. 

Dialoog, die zelfs tijdelijke of theoretische ontkenning eist van de 
absolute waarheid van Jezus Christus’ centrale aanspraak (Joh. 
14:6), van het evangelie (Rom. 1:16-17; 2:16) of het Woord van God 
(2 Tim. 3:16-17; Heb. 4:12-13; Joh. 17:17), of de vergelijking van de 
bijbelse openbaring met de geschriften van andere religies, is 
volkomen onverenigbaar met christelijke zending en met de ware 
aard van het christendom. De bijbelse aanspraak op absoluut ge-
zag wordt heel duidelijk tot uitdrukking gebracht in de leerstellin-
gen over het laatste oordeel en het eeuwige leven. Hebreeën 6:1-2 
noemt „de opstanding der doden en een eeuwig oordeel” onder de 
zes essentiële fundamenten van ons geloof. De kerk heeft deze 
denkbeelden door de geschiedenis heen gehandhaafd zoals de 
Apostolische Geloofsbelijdenis ons herinnert: „Vanwaar Hij zal 
komen om te oordelen de levenden en de doden”. 

65. Hoop voor onze gemeenten 
Stelling: Alleen gemeenten die hoop voor zichzelf hebben, kun-
nen hoop bieden aan Europa. We hebben leiders nodig die hoop 
betrachten en onderwijzen. 

We moeten eraan denken, dat God gemeentegroei wil, zowel ge-
meentestichting als innerlijke volwassenheid van de gemeente; 
groei in aantal en geestelijke groei in de diepe, persoonlijke liefde 
voor God, voor Zijn Woord en in de hoop gebaseerd op zijn onbe-
perkte mogelijkheden. 

Zoveel Europese kerken en gemeenten hebben zich neergelegd bij de secu-
larisatie en esoterisering van onze samenleving. Veel gemeenteleiders 
offeren zich al dienend voortdurend op, maar hebben geen perspectief voor 
de toekomst. Zij beheren de stand van zaken die ze geërfd hebben, maar ze 
hebben geen boodschap voor de toekomst en geen visie voor Gods moge-
lijkheden. 

Europa heeft leiders met hoop nodig. Daarom moeten wij afstand 
doen van ons intellectuele, filosofische en theoretische theologie-
onderwijs en een nieuw, levendig trainingsprogramma ontwikke-
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len, zoals Jezus of Paulus gebruikten. We hebben voorbereiding 
nodig die de praktijk verandert door het veranderen van het den-
ken en die de belangrijke kwesties van onze tijd aanpakt. Alleen 
wie zelf hoopt heeft en de gerechtvaardigheid daarvan beleeft, is 
ook in staat deze hoop aan de nieuwe generatie leiders door te 
geven.52 

66. Er is hoop voor de politiek, wanneer de gemeente zich 
bekeert 

Stelling: Beginnend met de bijbels-reformatorische vernieuwing 
van de mens en vervolgens door de vernieuwing van het gezin, 
wordt van de christelijke gemeente in eerste instantie verlangd 
dat de vernieuwing daar haar intrede doet. 

„Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods” 
(1 Pe. 4:17)53, want Paulus’ opmerking over de Joden, die overeen-
stemt met het Oude Testament, is net zo goed geldig voor de ge-
meente: „Want de naam Gods wordt om u gelasterd onder de hei-
denen, gelijk geschreven staat” (Rom. 2:24). De zonden van de 
christenen en de kerk zijn erger dan die van de ‘wereld’: „Want 
indien zij, aan de bezoedelingen der wereld ontvloden door de 
erkentenis van de Here en Heiland Jezus Christus, toch weer erin 
verstrikt raken en erdoor overmeesterd worden, dan is hun laatste 
toestand erger dan de eerste. Het zou immers beter voor hen ge-
weest zijn, geen kennis verkregen te hebben van de weg der ge-
rechtigheid, dan met die kennis zich af te keren van het heilige 
gebod dat hun overgeleverd is“ (2 Pe. 2:20-21). 

                                                        
52 Zie Thomas Schirrmacher. „Jesus as Master Educator and Trainer”. Training for 
Crosscultural Ministries (World Evangelical Fellowship) 2/2000: blz. 1-4; „Paul 
and His Colleagues”. Training for Crosscultural Ministries (World Evangelical 
Fellowship ) 3/2000: blz. 6-8; „Ausbilden wie Jesus und Paulus”, blz. 7-43 in: Klaus 
W. Müller, Thomas Schirrmacher (red.). Ausbildung als missionarischer Auftrag. 
Referate der Jahrestagung 1999 van genoemde uitgave – mission reports 7. Verlag 
für Kultur und Wissenschaft: Bonn, 1999.  
53 Calvijn benadrukt vooral dit idee. Zie Heinrich Berger. Calvins Geschichtsauffas-
sung. Studien zur Dogmengeschichte und Systematischen Theologie 6. Zwingli 
Verlag: Zürich, 1956, blz. 229. 
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Laten we herhalen: Er is maar één weg om de politiek en onze 
samenleving te vernieuwen. Hoe belangrijk het ook is om de wet 
van God te onderzoeken om te bepalen wat er verkeerd gaat en 
om Gods manier om dingen te doen, te herontdekken, we moeten 
met onszelf beginnen: „En Mijn volk waarover Mijn naam is uitge-
roepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken Mijn aange-
zicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel 
horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen” (2 Kr. 7:14). 
Dan kunnen we echt gaan bidden voor onze samenleving en onze 
overheid. Laten we hopen, dat God niet hetzelfde over ons zegt, 
wat Hij over Israël heeft gezegd: „Ik heb onder hen gezocht naar 
iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor Mijn aange-
zicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat 
Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden” (Ez. 
22:30). „Het authentieke evangelie moet zichtbaar worden in de 
veranderde levens van mannen en vrouwen. Wanneer we de liefde 
van God proclameren, moeten we tegelijk betrokken zijn bij lief-
devolle dienstverlening; wanneer we het Koninkrijk van God pre-
diken, moeten we ons gebonden weten aan de uitdagingen van dat 
Koninkrijk voor gerechtigheid en vrede.” (Het Manila Manifest)  

De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en 
vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, 
door de kracht des Heiligen Geestes (Rom. 15:13).
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