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Door nare gebeurtenissen kunnen mensen moeite hebben
met God, doordat ze Hem ervaren als afwezig, bedreigend
of veeleisend. Ook kunnen ze een negatief zelfbeeld
hebben, waardoor ze onmogelijk voluit kunnen leven. Ten
slotte kan ook de ander voor hen problematisch zijn. Deze
moeiten worden verergerd als de betrokkenen het idee
hebben dat het destructieve van hun relaties door de Bijbel
gesteund wordt.

GEREFORMEERDE LEVEN

In dit boek gaat de auteur in op deze moeiten. Zijn hoofdlijn
is de helende werking van de bijbelse boodschap. Daarbij
gaat hij lastige kanten van die boodschap niet uit de weg.
We hebben nu eenmaal niet te maken met een lievige
God die alleen maar doet wat wij graag willen. Door de
gebrokenheid van het leven ontkomen we niet aan lijden en
strijd. Intussen wil God ons op weg hebben naar harmonie.
Ondanks de donkere kanten van onze levensgeschiedenis
kunnen we leren meer ontspannen om te gaan met God,
onszelf en de ander.
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Woord vooraf
We leven in de tijd tussen het verloren en het nieuwe paradijs. Harmonie met God,
onszelf en de ander is ver te zoeken. En het begon zo mooi: God was telkens aanwijsbaar present op de aarde (vgl. Gen. 3:8), de mensen waren alleen maar blij met elkaar
(vgl. Gen. 2:23,25) en de natuur was voor de mensen een open boek (vgl. Gen. 2:20).
Door de eigenzinnigheid van de mens is dat alles kapotgegaan, met als resultaat dat
het omgaan van de mens met God, met zichzelf en met de ander problematisch is
geworden. Dat lezen we in Genesis 3, maar dat is eveneens onze ervaring. Alle mensen lijden onder dit gebrek aan harmonie. Geen wonder dat de agenda’s van therapeuten en andere hulpverleners overvol zijn.
Soms verbazen mensen zich erover dat tegenwoordig zo velen hulp nodig hebben. De
oorzaak daarvan heeft deels te maken met onze welvaart. In de tijd dat je elke dag
moest zwoegen om te kunnen overleven, had je geen mogelijkheid om stil te staan
bij wat er bij je speelde. Door onze welvaart is er in allerlei opzicht ruimte gekomen
om aandacht te geven aan wat er innerlijk bij ons gaande is.
In dit boek wil ik onder ogen zien waarin het fout kan gaan bij ons omgaan met God,
onszelf en de ander. Door om zo te zeggen de draak in de bek te kijken kun je – is de
ervaring – de pijn verzachten van het gebrek aan harmonie. Als je je pijn hoort verwoorden, geeft dat jou immers erkenning. Bovendien kan daardoor het verlangen bij
je geactiveerd worden om op weg te gaan naar meer harmonie.
En daarmee kom ik bij het tweede doel van dit boek: vanuit de Bijbel probeer ik van
alles aan te reiken wat mensen op weg kan helpen. Ik geloof namelijk dat de inhoud
van de Bijbel helend kan werken voor mensen die lijden onder het gebrek aan harmonie.
Intussen realiseer ik me dat een boek slechts een hulpmiddel is. Om verder te komen
in je omgang met God, jezelf en de ander heb je tijd nodig, zodat er ruimte is voor
een groeiproces. Daarbij kunnen gesprekken met medegelovigen helpen.
Daarmee heb ik meteen de belangrijkste doelgroepen van m’n boek aangegeven.
Allereerst zij die het kunnen opbrengen om zich te confronteren met hun innerlijke
moeiten en die zich daarom in het besproken thema willen verdiepen. Daarnaast
kerkelijk werkers en anderen die met het oog op hun begeleidende taak zich willen
toerusten in het thema van dit boek.
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Op weg naar harmonie

Overigens lijkt het mij voor élke gelovige zinvol stil te staan bij de vraag hoe de Bijbel
spreekt over God, onszelf en de ander.
Ten slotte nog een talige opmerking. In m’n tekst heb ik gemakshalve gekozen voor
‘hij’ en ‘hem’, want het lijkt mij vermoeiend lezen als ik telkens ‘hij/zij’ en ‘hem/haar’
schrijf, terwijl het verwarrend zal werken als ik ‘hij’ en ‘zij’ afwissel.

Dankwoord
Graag wil ik hen danken die aan dit boek hebben bijgedragen.
Ik noem één naam: Sybe Bakker. Zijn talige en inhoudelijke opmerkingen bij met
name de hoofdstukken 2 tot 4 hebben mij gestimuleerd de tekst van m’n boek op
talloze punten bij te stellen.
Wie ik niet met name noem betreft de velen die in de afgelopen decennia met mij,
hun predikant, hun moeiten gedeeld hebben. Door wat zij mij vertelden, hebben ze
mij gestimuleerd om te blijven dóórdenken over het thema van dit boek.
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