
Enkele van mijn herinneringen aan onze gesprekken 
tijdens drie Groothuisbezoeken op 9 en 10 maart 2022. 
Er namen 18 mensen aan deel inclusief mijzelf. Eén heeft
afgezegd vanwege corona. Dus ruim een derde van onze 
gemeente.

Ze vonden plaats tijdens deze spannende en onzeker makende 
dagen van de oorlog in Oekraïne met de dreiging van een 
nucleaire oorlog en opnieuw atoomstralingsgevaar vanwege de 
lekkende atoomcentrale in Tsjernobil.
      De problematiek die de Remonstrantse Broederschap aan 
de orde stelt is geformuleerd vóór deze oorlog. De 
Broederschap betrekt ons bij de spanningen in Nederland vóór 
deze oorlogsperiode. Het echec van de politiek van de 
zelfredzaamheid, de toeslagenaffaire, de coronapandemie. De 
spanningen vanwege de lockdown soms gepaard gaande met 
verschrikkelijke rellen met een spoor van vernielingen. De 
gevoelens van onmacht en frustratie en woede vanwege de 
vrijheidsbeperkingen. De politieke versplintering, de onmacht 
om een werkbare regering te vormen etc. waren de context 
waarin deze vragen gesteld werden. Tijdens onze gesprekken 
werd ook gepleit om zelf vooral een inlevende luisterende 
houding aan te nemen en niet te polariseren. Bij de vraag wat 
verbindt ons in Nederland met elkaar werd o.a. gewezen op ons
rechtssysteem dat een stevige basis is onder onze democratie. 
Er was wel enige aarzeling om onze geschiedenis zondermeer 
verbindend te noemen. Onze bevolking lijkt daarvoor te 
multicultureel geworden.
       Maar we konden de inmiddels al weer twee weken durende 
oorlog in de Oekraïne niet negeren. Daardoor waren we tegelijk 
op twee eigenlijk zeer verschillende onderwerpen betrokken.
       De oorlog in de Oekraïne roept o.a. de vraag op of kerken 
publiekelijk moeten reageren op deze oorlog en hoe concreet zij
dat moeten doen. Tot nu toe lijken de kerken vooral op te 
roepen om te bidden voor de slachtoffers van de oorlog en tot 
een ruimhartige deelname aan de opvang van vluchtelingen. 
Maar voor velen is dit te weinig zeker nu blijkt dat het hoofd van
de Russisch orthodoxe kerk, patriarch Cyrillus, vierkant achter 
Poetin is gaan staan en de strijd tegen de Oekraïne als een 
soort heilige oorlog lijkt te bestempelen die in naam van God 
moet worden gevoerd tegen het verdorven Westen. Er zijn dan 
ook  belangrijke theologen die oproepen om echt stelling te 

1



nemen tegen deze Russische ideologie en het niet te laten tot 
een oproep tot gebed voor de miljoenen slachtoffers. ( zie het 
artikel in het dagblad Trouw 9 ,maart jl. van Katja Tolstoj, 
Mirjam van Veen, Paul van Geest en Peter-Ben Smit. Ik heb 
jullie daarvan een kopie gegeven of gestuurd).
In één van de groepen kwam de vraag aan de orde of de 
Remonstranten mee moeten doen met dat publiekelijke protest 
van de kerken tegen deze oorlog. We herinnerden ons de 
deelname van de Remonstrantse Broederschap aan de 
protestactie tegen de plaatsing van tactische kerkwapens in 
Nederland in de tachtiger jaren - op touw gezet door het 
toenmalige Interkerkelijk Vredesberaad het IKV met als leuze: 
“Kernwapens de wereld uit te beginnen uit Nederland”. Dat 
heeft toen in onze Broederschap veel spanningen opgeroepen 
tussen de voorstanders van deze IKV-actie en de tegenstanders
ervan. Deze laatsten richtten toen in de Broederschap de 
vereniging “Waakt en Weegt” op. Die bepleitte dat de Sowjet 
Unie en de Navo tegelijk met de afschaffing van kernwapens 
moesten beginnen. Een boeiend gevolg van een en ander was 
dat de Remonstrantse gemeente in Apeldoorn toen het initiatief
nam om contact te leggen met de Lutherse gemeente in 
Naumburg om ‘onze vijanden achter het ijzeren gordijn eerst 
maar eens te leren kennen voor we hen gingen bestoken met 
kernwapens’! Sommigen van ons pleitten wel voor een zekere 
terughoudendheid van de kerken wat betreft het noemen van 
concrete ‘eisen’. 
De kerken moeten niet op de stoel van de politiek gaan zitten. 
Ook klonken er hier en daar wat kritische geluiden over de 
houding van president Zelensky van de Oekraïne die te star zou
zijn.

       In het algemeen beseften we allemaal wel uit ervaring dat 
Remonstranten vooral uit een meer ontwikkelde en welvarende 
maatschappelijk laag van de bevolking komen. Daardoor zijn we
in het algemeen niet echt op de hoogte van wat mensen uit 
minder bevoorrechte groeperingen meemaken en ervaren. We 
komen in de wijken waar wij wonen niet of nauwelijks  
immigranten tegen, ook niet in onze Regentessekerk.  Enkelen 
van ons  ‘komen hen wel tegen in hun buurt’ en een enkeling 
heeft ook stevige contacten met immigranten. De ‘last van de 
immigratie’ wordt gedragen door vaak de minste ontwikkelde 
lagen van onze bevolking. Bv. de last van het ‘lawaai’, de 
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muziek, de geuren, de gehorigheid, de kleurloosheid van de 
buurten etc. We zien in onze kerken niet of nauwelijks mensen 
van een wat mindere of andere vorm van intellectuele 
ontwikkeling en missen daardoor ook hun inbreng. En er komen
bij ons nauwelijks immigranten. 
Opgemerkt werd dat onze enorme inzet voor de vluchtelingen 
uit de Oekraïne ook te maken heeft met dat wij deze Oekraïners
gemakkelijk herkennen als cultureel bij ons horend! Want we 
reageerden en reageren heel anders op vluchtelingen uit 
andere continenten. We kennen allemaal de verschrikkelijke 
beelden van de push backs in Griekenland en de beschamende 
beelden van vluchtelingen die verdrinken in de Middellandse 
zee.

      Maar deze oorlog dwingt ons als christenen ook om 
ons te bezinnen op ons beeld van God. Het blijkt ook nu 
weer dat God niet voorkomt dat er verschrikkelijke dingen 
gebeuren. Ons bidden verandert in het algemeen de concrete 
situatie niet zichtbaar. Daardoor worden we gedwongen om 
kritisch te kijken naar ons beeld van God. We weten natuurlijk 
allang dat God geen soort Sinterklaas is die leuke pakjes 
uitdeelt. De hemel lijkt te zwijgen bij alle ellende. Onze gebeden
veranderen de situatie in ieder geval niet onmiddellijk 
zichtbaar. Wel kan ons bidden onze eigen innerlijke houding 
t.a.v. een bepaalde situatie veranderen.
Alle eeuwen door is de macht van het kwaad gigantisch en 
verschrikkelijk geweest, ook nu. We zien het dagelijks op de 
televisie voor onze ogen. We lijken veelal machteloos om er 
echt iets tegen te doen, het duikt telkens weer in nieuwe 
gedaanten op. Het is daarom goed om nog eens na te denken 
over onze godsbeelden.
Ook in de bijbel en in ons christelijk geloof blijft God een groot 
Geheim dat we niet kunnen doorgronden. Wie probeert het 
bestaan van God te beredeneren maakt God tot een voorwerp 
van ons denken. Zoals we over van alles kunnen redeneren. De 
God die wij beredeneren bestaat niet. Die is niet groter dan ons 
redenerende verstand. Wij scheppen God niet met ons denken, 
God gaat aan ons denken vooraf en maakt ons denken 
mogelijk. Er zijn mensen die liever het woord Levensgeheim 
gebruiken in plaats van het woord God. Het Levensgeheim dient
zich aan, overvalt en verontrust ons soms, inspireert ons en 
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maakt ons creatief en kan de grond onder ons bestaan gaan 
vormen.
Het diepe mysterie van het gigantische kwaad in de wereld dat 
van alle tijden is, kan ons diep verontrusten. En helaas zijn 
wijzelf ook mede oorzaak van dit kwaad. We zien het overal in 
de wereld. In de christelijke geloofstraditie wordt ons Godsbeeld
wezenlijk betrokken op dit kwaad. Juist in deze periode van de 
“40-dagen tijd” voorafgaande aan het grootste feest van de 
kerken: het feest van Pasen, worden we uitgenodigd om ons toe
te vertrouwen aan God zoals God tot ons is gekomen en zich 
heeft geopenbaard in Jezus van Nazareth.
In Hem is God totaal binnengegaan in onze menselijke wereld 
om ons van binnenuit te verlossen en te bevrijden van het 
kwaad en van onze schuld daaraan. Jezus heeft in zijn leven 
radicaal voor ons mensen gekozen – zeker ook voor de minsten 
in onze ogen en voor wie wij wel “de zondaars’’ noemen. Zo 
maakte hij door zijn manier van leven tastbaar hoe 
onvoorwaardelijk God van ons houdt. Gods liefde voor ons is in 
hem ‘vlees en bloed’ geworden. Dat heeft hem zijn leven gekost
en wel in zijn vreselijke kruisdood. Met pasen vieren we dat God
oneindig sterker is dan de dood en het kwaad door Jezus op te 
wekken tot een nieuw bestaan in zijn oneindige liefde en wel als
eerste van ons allen. Dat behoort tot het wezen van onze 
geloofstraditie. Zo schrijft Paulus vermoedelijk 
omstreeks de jaren 55 -60 na Christus aan de christenen 
van Filippi hoofdstuk 2, vers 6 – 11.
“Hij, die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op
aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie en 
nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de 
mensen, en als mens verschenen heeft Hij zich vernederd en 
werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.  
Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam 
geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van
Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en 
onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is 
Heer,’ tot eer van God, de Vader.”

Dank jullie wel voor jullie inspirerend gesprek.
Mijn hartelijke groet,

Ries Kassens
055-3555236          
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