
  
 
 

 

het woord van de week 

 
 

Genesis 26:18 
 

En Isaak groef de waterputten, die men gegraven had in de dagen van 
zijn vader Abraham, en die de Filistijnen na Abrahams dood hadden 
dichtgestopt, weer op, en noemde ze met dezelfde namen, waarmee 

zijn vader ze genoemd had.  
 

In Trouw viel het opmerkelijke bericht te lezen dat in diverse huiskamers ‘kleine 
geloofsgemeenschappen ontspruiten’. Of is het bericht, als je het plaatst onder 
de noemer van het gekozen tekstwoord, misschien toch iets minder 
opmerkelijk te noemen? Immers, steeds meer christenen voelen zich dak- en/of 
thuisloos als het om de kerk of de geloofsgemeenschap gaat. Wanneer er 
gekeken wordt naar oorzaken daarvan, dan gaat het toch heus om meer dan 
alleen ‘het missen van intimiteit’ zoals in Trouw te lezen stond. Dat zal in veel 
gevallen zeker een rol spelen. Het fenomeen ‘megakerk’ lokte aanvankelijk. 
Heerlijk anoniem, vrolijk en entertainend. Maar als christen ontdek je al snel dat 
het om meer gaat, moet gaan. De ontdekking van veel zoekende gelovigen is 
intussen vergelijkbaar met die van Isaak: de goede waterbronnen waaruit in het 
verleden fris en dorstlessend water kon worden geput zijn dichtgestopt. Hoe 
dat kan? 
 

Misschien dat het volgende voldoende illustreert. De site van het Christelijk 
Informatie Platvorm (CIP)*) meldde in een bericht over een nieuw te verschijnen 
‘christelijke’ glossy (binnen een project onder de noemer ‘MEER’), dat er niet 
meer aangekomen kan worden met de - bijbelse - notie dat je zondaar bent 
(‘Geen 'gij zijt zondaren…’’), ‘[d]at haakt namelijk niet in op waar mensen mee 
bekend zijn’. De woordvoerder van het project ‘MEER’ stelt: ‘Het zondebesef is 
bij heel veel mensen in Nederland verdwenen. We spreken eerder over 
schaamte dan over zonde’. Hij pleit daarom voor een aanpak als die van Paulus 
op de Areogapus (Hand. 17:16-34) die aansloot bij de belevingswereld van 
toen. In dat geval destijds de verering van de vele goden.  
 

Raakt dit niet het dichtmaken van de oude bronnen? Aansluiten bij de 
belevingswereld van de mens van vandaag. Onder die noemer is al veel aan en 
in de geloofsgemeenschap van welke signatuur ook gepresenteerd. Even leek 
het effect te sorteren, maar we zien nu het door Trouw vermelde resultaat. Het 
nieuw(st)e fenomeen (dat overigens niet nieuw is!) van het ‘niet meer spreken 
over zonde en zondaar zijn, maar inhaken op schaamte’ roept de vraag op, of 
dat is wat Gods Woord van ons vraagt? Moeten we in dit specifieke geval dan 
de woorden van Jezus over het werk van de Heilige Geest, zoals te lezen in 
Johannes 8, niet gaan aanpassen? 
 

Wat wel onder de noemer ‘opmerkelijk’ geplaatst kan worden, is het feit dat 
Paulus direct op het gebeuren in Athene, aankomend in Corinthe, duidelijk zijn 
plan uitzette en verwoordde, namelijk dat hij vanaf dan niets meer wenste te 
weten en te willen en zullen prediken dan Jezus Christus en dien gekruisigd (1 
Cor. 2:2). Kortom, terug naar de bron! De bron van Levend water. Terug naar 
het kruis. En wat laat dat zien? Niet alleen dat God de mens zo lief heeft gehad, 
maar eerst en vooral dat Hij de zonde haat en Jezus om ons en voor ons moest 
sterven! Dat die bron weer echt wordt opgegraven! 
 
*) door met de muis te klikken op de naam Trouw en/of Christelijk Informatie Platvorm komt u bij de betreffende 

artikelen. 
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