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Geloven en weten

“Kijk eens naar dat kleine bloempje,” zei mijn oma lang 
geleden, “de geleerden kunnen nog geen bloempje 
maken.” Vervolgens wees ze op de Schepper en hoe mooi 
ggOdh alles gemaakt heeft. Het grote van zon, maan en 
sterren en het kleine van een merel, die zong en van het 
madeliefje, dat ze voor me plukte. ggOdh lijkt sindsdien 
steeds meer op Oma in de Tuin.

Ik geloof dat ggOdh bestaat op een manier die onze 
verbeelding overstijgt. Wie God zegt, zegt altijd te weinig; 
daarom schrijf ik een extra beginletter g van geloof. Wie 
God schrijft, schrijft nooit genoeg; daarom een extra 
eindletter h van hoop. Wie over Liefde denkt, raakt niet 
uitgedacht, daarom in het midden de oneindige O. Zo is 
ggOdh in mijn schrijftaal een Onzegbaar Geheim 
Wij zijn Mensenkinderen van ggOdt, gelovig, anders 
gelovig of ongelovig: Allemaal.
Daarom schrijf ik Mensen met een hoofdletter. 
Om de leesbaarheid blijven de benamingen Heer en 
HERE in de Bijbelgedeelten gehandhaafd. Ik wilde eerst 
vertalen met Vader en Moeder, of met Collega en Vriend, 
of met Baas en cOach, maar ook dat zijn omschrijvingen 
van ggOdh voor Wie taal te kort schiet.
Liever geen afgeronde visie zoals bijvoorbeeld het 
beeld dat professor Harry Kuitert van God neerzet. 
Met wetenschappelijke bouwstenen en gereformeerd 

cement formeert hij een beeld van God met als 
opschrift: ‘Verbeelding’. Evenmin een afgeronde mening 
zoals het beeld van dominee Klaas Hendrikse. Met 
wetenschappelijk materiaal en atheïstisch gereedschap 
bouwt hij een beeld van God met de titel: ‘Bestaat niet 
maar gebeurt wel.’

Het zijn mooie en veelzeggende beelden. Maar net als 
mijn beeld van ggOdh, ‘Oma in de tuin’, zijn het slechts 
onze beelden van een wonderlijke werkelijkheid, die 
groter is dan beelden kunnen laten zien. De waarheid 
over ggOdh is ook meer dan deze drie beelden samen. 
Om dat te benadrukken breng ik 95 andere ervaringen 
van Mensen & ggOdh onder woorden.
Overal kun je ggOdh ontmoeten. In alles wat leeft en 
vooral in Mensen komt ggOdh je soms zomaar tegen. In 
elk pas geboren kind heeft Hij zich weggegeven en in elk 
Mens is Zij present. Een ontmoeting met ggOdh is echter 
geen date. Een afspraak met ggOdh valt niet te plannen. 
ggOdh wil nog wel eens met terugwerkende kracht 
waarneembaar zijn. Maar in veel situaties merken we 
niets van Hem! Dat was  Job’s bittere klacht. Dat was ook 
de bittere ervaring van Jezus aan het kruis toen ggOdh 
nergens was. 
Het is misschien wel daarom dat ggOdh me blijft boeien, 
hoe dwaas dat ook mag wezen.  
Aan het kruis riep Jezus: “Mijn ggOdh, mijn ggOdh, 
waarom hebt Gij mij verlaten?” Toen het erop aan kwam 
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erkende Jezus dat ook Hij het antwoord, op het waarom 
van het lijden, niet wist en van ggOdh niet kreeg! Toch 
ging Hij door op zijn weg van Liefde. Dat probeer ik ook: 
Met vallen en opstaan.
Op die weg gingen mooie Mensen ons voor. Mozes van 
’t Braambos* en Ruth van Moab* zijn daarvan  spraak-
makende Bijbelse figuren. Veel later schreven Florence 
Nightingale* en Martin Luther King* geschie de nis. 
Vergeet ook moeder Theresa en majoor Bosshardt niet! 
Zulke Mensen hebben veel te zeggen: In hun ervaringen 
is ggOdh zichtbaar aanwezig en wonderlijk dichtbij. 
Tussen ggOdh en Mensen bestaat een onzegbaar geheim 
dat groter is dan mijn verstand en meer is dan mijn 
begrip van tijd, ruimte en materie. Dit geheim kan ik niet 
bevatten, laat staan in een afgerond geheel beschrijven. 
Daarom noteer ik vijfennegentig ervaringen, die elk een 
facet van dit geheim onthullen. Daarmee is het beeld niet 
compleet. De lezers voegen er hopelijk hun persoonlijke 
beelden aan toe. 
De meeste stellingen, ervaringen en de beelden daarvan, 
zijn ontleent aan de Bijbel. Verrassend was het grote aantal 
vrouwelijke beelden van ggOdh, dat ik tegenkwam. 
Ook de verbondenheid tussen mensen onderling en de 
betrokkenheid op de natuur was opvallend. 

Om te illustreren dat we allemaal Mensenkinderen van 
dezelfde ggOdh zijn, voeg ik ook enkele stellingen en 
ervaring toe uit de andere wereldgodsdiensten.

Om doordenken en gesprek te bevorderen zijn per 
stelling telkens twee vragen vermeld. 
Ter illustratie zijn nog een aantal teksten vetgezet en 
toegevoegd.
Enkele stellingen zijn cursief gezet, want geloven doe je 
ten slotte met een glimlach.

Apeldoorn, zomer 2013
Aalt van de Glind

De Ashanti in West Afrika vertellen in een scheppingsverhaal 
over de spin Anansi en zijn liefde voor de zon. Anansi kwam 
te dicht bij haar liefde en verbrandde. De as dwarrelde neer op 
aarde. Daaruit groeide het eerst groen. De zon zag dat en gaf 
haar liefde in de vorm van licht en warmte. Zo begon het leven 
op aarde. Het is met en om liefde begonnen
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95 stellingen over ggOdh en Mensen bij ervaringen van Mensen met ggOdh

1. Licht  2. Man en vrouw  3. Liefde  4. Zeer goed  5. Mens 6. Oerknal 7. Paradijs  8. Mirjam  9. Henoch en oma 10. 
Oma en ggOdh   11. Verbond  12. Kleuren  13. HEER 14. Abram  15. Vuur  16. Aanwezig  17. ALLAH  18. Vrijheid 
19. Trouw  20. Adviseur  21.Tien leefregels  22. Ceremoniemeester 23. Leeuwin  24. Lijfwacht  25. Toekomst 26. 
Gids  27. Arend  28. Sportleraar  29. Engel  30. Voedster  31. Stilte  32. Vriend 33. Koning  34. Thuis  35. Kind  
36. Mens  37 Herder  38. Pastor  39. Energiebron  40. Geheim  41. Goed 42. Advocaat  43. Bron van liefde  44. 
Wijnbouwer  45. Bron van geluk  46. Vogel  47. Onuitputtelijke bron 48. Haas  49. Stamvader  50. Berggids  51. 
Moeder  52. Bouwvakker 53. Slachtschaap  54. Zondebok  55. Trooster  56. Mama  57. Vredevorst  58. Bestuurder  
59. Pottenbakker  60. Therapeut  61. Geest  62. Specialist  63. Aartsvader  64. Lichtmatroos   65. Onze Vader  66. 
Goede ghOdt  67. Oogst  68. Landbouwer  69. Wijngaardenier  70. Werkgever  71. Vader  72. Papa  73. Eigenaar 74. 
Esther  75. Bruidegom  76. Feestganger 77. Gevangene  78. Loser  79 Suzanna. 80. Drievoud  81.Engel  82. Wonder  83. 
Duif  84. Geboorte en dood  85. Hemel  86. Harry Hendrikse  87. Mensen  88. Docent  89. Vredestichter  90.Twijfelaar  
91. Feestnummer  92. Cabaretier  93. Pianist  94. Eeuwige 95. Liefde
Plus een Vondst in Spanje.
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ggOdh is licht en ggOdh schiep licht in de duisternis 

En ggOdh zei:
‘Er moet licht komen,’
En er was licht.
Het was avond.
Het was morgen.
De eerste dag.

Genesis 1: 3-5
 
Het bekende scheppingsverhaal uit Genesis maakt 
allereerst duidelijk dat het antwoord op de vraag naar 
het begin een goddelijk antwoord is, een mysterie dat 
ons verstand en ons kennen te boven gaat. Immers bij 
doorvragen komen we in de eeuwigheid terecht en dat 
duurt te lang voor onze hersenen. De eeuwigheid begint 
met een geheim. ggOdh, die licht is, schept als eerste het 
licht. Pas op de vierde dag worden de hemellichamen 
geschapen. Wellicht kun je lezen dat ggOdh eerst Zichzelf 
schiep: De Levensbron als Lichtbron. De oorsprong is en 
blijft daarmee een mysterie, een ggOdhelijk mysterie om 
precies en om gelovig te zijn. Daarmee is ook geschreven 
dat het boek Genesis niet gaat over natuurkunde of 
over astronomie. De creatie van het universum is een 
mysterie. Het leven is wonderlijk.

1.  Is ‘Lezen en feitelijk juist verklaren wat er staat’ 
hetzelfde als ‘Lezen en de boodschap verstaan die 
er staat’?

2.  Is ‘De eeuwigheid begint met een geheim,’ de 
versluiering van de opdracht om te ontdekken hoe 
het zit of is het de erkenning van een feit?

1
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2
Mannen en vrouwen lijken sprekend op ggOdh en 
ggOdh lijkt sterk op Mensen 

ggOdh schiep Mensen,
man en vrouw
schiep Hij,
als evenbeeld.
ggOdh schiep hen.
Op de zesde dag.

Genesis 1: 27, 31

ggOdh maakte de Mens
van stof, van aarde.
En blies hem
levensadem
in de neus
en plaatste hem
in de tuin van Eden.
Zo maakte ggOdh
ook de dieren.
De Mens
gaf namen
aan de dieren.
Maar hij was alleen.
Toen bouwde ggOdh Eva
uit een rib van Adam.
Adam was blij toen hij haar zag.
Ze waren beiden naakt,
Adam en Eva,
Maar ze schaamden 
zich niet voor elkaar.

Genesis 2: 7 – 251. Is de boodschap van de scheppingsverhalen gericht 
op een verschil in rangorde tussen man en vrouw of 
op de wederzijdse aanvulling van verschillen?

2.  Zijn mensen, die van elkaar houden, hun schaamte 
voorbij en zijn ze telkens opnieuw in het paradijs? 
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3
Het is allemaal met liefde begonnen 

In het eerste scheppingsverhaal wordt de wereld in zes 
dagen geschapen en rust ggOdh op de zevende dag. Pas 
op de zesde dag, na de schepping van de dieren, was 
de Mens aan de beurt. Man en vrouw zijn naar ggOdhs 
beeld geschapen. Zij lijkt dus op een vrouw. Hij lijkt dus 
op een man. ggOdh is liefde.
In Genesis staat een tweede scheppingsverhaal. In dit 
verhaal zijn er nog geen dieren en planten als ggOdh 
eerst de Mens maakt door hem van aarde te boetseren. 
Pas dan maakt ggOdh op dezelfde manier de dieren en 
daarna, ook Eva, de eerste vrouw, uit de rib van Adam. 
Adam vindt Eva mooi. Er is liefde op het eerste gezicht.
De twee verhalen zijn opvallende tegenstrijdig. De 
scheppingsverhalen zijn daarom geen biologie en geen 
geschiedenis. 
Toch geloof ik dat in deze oeroude verhalen veel waarheid 
steekt en ik weet zeker dat het waardevolle verhalen 
zijn. De scheppingsverhalen hebben een boodschap: 
leven doe je niet alleen. De scheppingsverhalen zijn 
veelbelovend: Liefde is mooi. De schepping is een 
opdracht: Mensen mogen meewerken met ggOdh om de 
wereld te verbeteren. De schepping is een visioen: Het 
leven op aarde kan een paradijs zijn.

1.  Als Darwin onderbouwd had dat mensen van 
pinguins afstammen, zou dat dan nu voor waar 
gehouden worden? 

2.  Ben je, als Eva en Adam, in het Paradijs als je 
elkaar bemint en de glans van liefde in elkaars 
ogen ziet oplichten?
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De schepping is zeer goed, maar niet perfect; Mensen 
mogen meewerken ter verbetering 

GgOdh schiep
de hemel 
en de aarde.
En let op: 
Het was zeer goed.

Genesis 1: 1 -2: 7

Tot zeven maal toe noemt de schrijver van de 
wordingsgeschiedenis de schepping goed, zelfs zeer 
goed. Maar geen enkele keer is het perfect. ggOdh is 
geen perfectionist. ggOdh is grondlegger van de aarde 
en zingever van het leven. ggOdh geeft wegen waarop 
mensen verder mogen. 
ggOdhs wegen leiden naar elkaar. Naar Mensen. Naar de 
dieren en naar de planten. Naar de heuvels in de verte. 
Naar de hoge bergen en de golvende zee.

1.  Zou perfectie kunnen leiden tot liefde, of zou dat 
per definitie ‘automatisme van robots’ zijn?

2.  Als ggOdh zelf liefde is, wilde/kan Hij dan wel een 
‘perfecte’ schepping maken en kan Zij dan wel alle 
pijn verhelpen?

4
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5
Een bloem is te mooi en de kosmos is te groot voor 
het menselijk verstand

Toen maakte 
cOach ggOdh 
de Mens 
van aarde. 

Genesis 2: 7

Door met leem van de aarde te gaat boetseren, maakt 
ggOdh zijn handen vuil. Na het mysterie is er alle ruimte 
voor de aardse werkelijkheid. De geschiedenis wordt 
plastisch. ggOdh is beeldhouwer: Een kunstenaar die 
aarde nodig heeft. Een kunstenaar aan het werk met 
vieze handen.
Soms worden beeldhouwers niet begrepen. Hun werk 
heeft op het oog niets te zeggen. Wie probeert beter dan 
oppervlakkig te kijken, ziet er meestal meer in. Goede 
uitleg kan helpen.
Helaas zijn sommige preekstoelen te hoog. Vanuit de 
hoogte dalen standpunten neer. Over ggOdh preken, 
zonder contact met de aarde, is geklets in de ruimte. 
Over ggOdh schrijven, los van alledaagse ervaring en 
van bijzondere ervaringen van concrete Mensen, is 
theoretisch geleuter.

1.  Is het een last of is het troost dat we niet perfect 
zijn?

2.  Durven wij wel ‘zeer goed’ te zijn en ons ‘zeer 
goed’ te voelen en te vinden?
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Volgens kinderen, stervende mensen en volgens 
heilige boeken is de eeuwigheid ooit begonnen en 
komt iedereen in de hemel 

Harry Hendrikse kwam aan de hemelpoort. Petrus stond 
hem al op te wachten. Harry kon het amper geloven. 
Het bestaan van de hemel was immers niet te bewijzen 
geweest: Een bedenksel van Mensen. De theoloog 
begreep het niet en wreef zijn ogen uit. Het liefst zou 
hij teruggaan naar zijn studeerkamer. Zijn eigen werk 
er nog eens op naslaan. Zoeken in zijn boekenkast. 
Speuren naar de hemel op internet. Graag zou hij deze 
bijzondere ervaring in zijn volgende boek beschrijven en 
bekritiseren. Maar dat ging niet. “Je bent hier en je blijft 
hier,” zei Petrus. Harry begreep er niets van. “ggOdh is 
altijd anders,” ging Petrus verder en deed de hemelpoort 
helemaal open. Harry kreeg nog een vriendschappelijk 
schouderklopje en met een stevige duw in de rug was 
Harry Hendrikse in de hemel. Hij maakte kennis met 
Jezus die liefde bleek te zijn en samen gingen ze naar 
ggOdh, de Lichtbron van het leven. Ongelooflijk, maar 
waar. Gelukkig kwam hij ook oude bekenden tegen. Tot 
zijn verrassing waren ze er allemaal. 

Dr. Harry Hendrikse is theoloog. 
Hij droomde dit in 2013, op Hemelvaartsdag, 
 tijdens een middagdutje

1. Wat staat hoger op onze ranglijst: Boekenwijsheid 
of ervaringswijsheid?

2. Hebben wij een voorstelling van leven na de dood? 
Of laat jij je liever verrassen?

86
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Waar de Geest van ggOdh waait, komen Mensen los 

Met Pinksteren
waren de volgelingen
van Jezus bij elkaar.

Plotseling begon het 
vanuit de hemel 
geweldig te stormen.
De wind vulde het hele huis.

Er waren ook vlammen te zien,
vuurtongen die zich over hen verdeelden.

Zij werden vol
Van GODs Geest,
hun tongen kwamen los
en ze vertelden
de goede boodschap
in alle talen.

Handelingen 2: 1 – 4 1. Kunnen wij wat beelden van ggOdh als frisse wind 
in onze bangheid en ggOdh als vurige vlam in 
onze zelfgenoegzaamheid?

2. Zijn wij zo hier en daar frisse wind? Ben jij zo af en 
toe vurige vlam?

87
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Wie ggOdh dient, is vredestichter 

O ggOdh, leid ons van het onechte naar het echte. 
O ggOdh, leid ons van de duisternis naar het licht. 
O ggOdh, leid ons van de dood naar het leven. 
Vrede, vrede, vrede voor allen. 
O ggOdh, almachtig,
moge er vrede wezen in de hemelse sferen. 
Moge er vrede heersen op aarde.
Mogen de wateren leven brengen.
Mogen alle zegenrijke schepselen ons vrede brengen.
Moge de wet vrede brengen aan iedereen op aarde. 
Mogen alle dingen een bron van vrede voor ons worden. 
Moge de vrede zelf, ons overladen met vrede. 
En moge die vrede ook mij vervullen.

Uit het Gebed om Vrede van het Hindoeïsme

1. Zijn er Bijbelgedeelten, die vergelijkbaar zijn met 
dit gebed uit India?

2. Bidden wij intens om vrede? Bid ik om vrede, die 
mij vervult, of om vrede voor het gemak? 

89
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Ongelovigen, twijfelaars en gelovigen zijn allemaal 
Mensenkinderen van ggOdh 

Wie gelooft
moet begrip hebben 
voor hen die twijfelen.
Gelovigen 
staan niet boven ongelovigen,
maar ernaast.
Ze geven steun.
Ook Christus 
diende niet 
het eigen belang,
maar het belang
van de ander.
Van Christus
kun je leren.
Christus
geeft troost. 

Romeinen 15: 1 – 3

Mensen zijn ggOdhs partner. Mensen zijn elkaars 
partner. Goede communicatie tussen partners is van 
levensbelang voor de relatie. Zeker als iemand anders 
problemen heeft, is luisteren essentieel. Vervolgens is het 
goed te vragen of je het goed begrepen hebt. Opnieuw 
luisteren en kijken. 

Dan zwijgen. Pas als de ander jou vraagt om goede raad 
is het moment aangebroken om te zeggen wat je denkt. 
Of… om niets te zeggen omdat je niets te zeggen hebt. 

1. Geven wij (te vaak?) ongevraagd advies, zonder te 
kijken en zonder de ander te horen? 

2. Kan kijken veranderen in zien en horen in luisteren? 
Heb ik daarvoor genoeg geduld?

90
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Gij zult genieten. Het elfde gebod

Wees blij
met je geloof 
in ggOdh.

Nog een keer herhaal ik 
met nadruk:

Wees blij, 
opgeruimd
en vriendelijk,
dan maak je vrienden.

Philipenzen 4: 4 – 5

Heer, hier aanwezig met uw liefdevol vergeven:
Geef ons de vreugde en de volheid van uw leven.

       Taizé-gezang
1. Wij leren ons leven lang tegenwoordig en we zijn 

druk om geld en goed, maar oefenen wij ook in 
opgeruimd en vriendelijk zijn?

2. Is doen en laten van mijn vrienden doorslaggevend 
voor mijn beleving van de vriendschap of hangt de 
vriendschap vooral ook af van mijn doen en laten?

91
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ggOdh houdt van gein en lacht graag met mensen 
mee

De zegenwens, waarbij ggOdh’s aangezicht over onze 
daden oplicht, Numeri 6: 26, klinkt elke zondag in de 
kerk. Als mensen het goede doen, komt ggOdh’s glimlach 
over ons en soms is dat zichtbaar. Een sterke steun in de 
rug. Ook het omgekeerde is waar. Hij verwacht, in die 
veel gebruikte woorden, ook iets van mensen. Ga nu 
eens zo te werk dat Hij zijn aangezicht over je verheft. 
Laat Haar nu eens van jouw activiteiten opkijken. Laat 
Hem glimlachen om wat jij doet. 
Het omgekeerde is ook waar. Dat vond Paulus ook in zijn 
brief aan de Philipenzen. ggOdh wil dat Mensen lachen, 
daar heeft Hij aardigheid in. Opgeruimde Mensen, 
Mensen die vrienden maken. Samen blij zijn. Samen het 
goede van het leven met een dankbare lach aanvaarden 
en genieten. 
ggOdh is als een cabaretier die het leven kent. Hij weet 
van teleurstelling, pijn en verdriet maar ggOdh wil ons 
desondanks van het leven laten genieten. Hij ziet ons 
graag lachen. 1. Wat vinden wij van ggOdh als goedlachse clown? 

Hoe lang is het geleden dat ggOdh met plezier 
opkeek van ons gedrag?

2. Hoe lang is het geleden dat ggOdh pret beleefde 
om mij?

92
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Een mensenkind hoeft niet voor ggOdh te spelen 

Met ogen vol verbazing keek de steen
naar de vele stengels om hem heen,
en vroeg zich af hoe dat wel kon,
die dingen groeiden zomaar in de zon.

De planten op hun beurt keken raar
naar een bewegend iets met haar,
plus een blafgeluid
en een snuffelsnuit.

De hond, van ‘t rennen moe,
lag op de mat en hoorde hoe
zijn baas piano speelde, van een blad.
Hij keek, maar snapte niet hoe ’t zat.

De pianist vroeg: Waar is ggOdh?
Of is alles toeval en kwestie van het lot? 
Leef ik voort of sterf ik straks de dood?
Maar ook zijn denken is niet groot.

1. Herkennen wij de pianist in onszelf?

2. Erken ik de verwantschap met de hond, de planten 
en de steen?

93
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ggOdh was het begin en is het einde 

Ik ben 
de alfa 
en de omega.

De eerste 
en de laatste.

Het begin 
en het einde.

Openbaringen 22: 13

Goede ggOdh, Wijs mij de weg,
Naar stilte in mijn hoofd en rust in mijn lijf.
Geef licht op mijn pad,
naar vrede in mijn hart en liefde in mijn ziel.

 Rabanal del Camino, juli 2005
1. Vallen oorsprong en finale van de schepping 

binnen het menselijk denkvermogen?

2. Kan ik mijzelf zien als noodzakelijk en dus 
belangrijk onderdeel, van het universum?

94
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95
Het gaat om vertrouwen, om verlangen en om liefde. 
Alles draait om liefde 

Al sprak ik alle talen, al verstond ik engelen,
maar had geen liefde, dan maakte ik ketelmuziek.
Al wist ik alles en al had ik een perfect geloof,
met antwoorden op alle vragen, maar had geen liefde, 
al gaf ik alles weg en al werkte ik mij kapot,
het zou me niet baten.

De liefde is geduldig en goed.
De liefde is niet jaloers, niet ijdel en niet zelfingenomen.
De liefde is niet grof en niet egoïstisch.

Ze wordt niet boos en ze vergeeft het kwade.
Onrecht maakt haar niet blij, maar ze vindt vreugde in 
waarheid.
Ze verdraagt alles, gelooft alles en hoopt alles.
De liefde volhardt ondanks alles en ze vergaat nooit.
Profetieën zullen ophouden en zang zal zwijgen.
Kennis gaat verloren.
Ons kennen schiet tekort. Ons inzicht is beperkt.
Als het volmaakte komt, zal het beperkte verdwijnen.
Toen ik een kind was, sprak ik als kind,
dacht ik als kind en redeneerde als kind.

Nu ik volwassen ben, ligt achter mij wat kinderlijk was.
Nu kijken we nog in een beslagen spiegel.

Maar straks kijken we in elkaars ogen.
Nu is mijn kennen nog beperkt.
Maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben.
Ons resten geloof, hoop en liefde, maar het grootst is de liefde.

1 Korintiërs 13: 1 – 13

1. Zien wij de glans van de liefde wel eens in de ogen 
van een MensenKind, of zijn onze ogen troebel van 
cijfers en eigen navel?

2. Durf ik voor een ander stralend Mensenkind van 
ggOdh te zijn?
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Een vondst in Spanje

In de buurt van Santiago de Compostela in Spanje is een 
kruik met restanten van een boekrol gevonden. De kruik 
kwam tevoorschijn bij graafwerk in een olijfboomgaard. 
Volgens deskundigen is de vondst minstens 1900 jaar 
oud. Het zou gaan om het Evangelie van Jackobus. Tot 
dusver werden de belevenissen van de apostel Jackobus 
in Spanje als legende beschouwd. De authentieke vondst 
zal het belang van Sint Jackobus in Santiago verhogen. 
Een buitenlandse reis van paus Franciscus zou daarom 
wel eens naar Spanje kunnen gaan. 
De boekrol is grotendeels vergaan. Een losse uitspraak 
en een fragment zijn leesbaar. De taal is Latijn. Volgens 

een van de vertalers werpt de tekst nieuw licht op het 
dogma dat ggOdh zelf de kruisdood van Jezus geregeld 
zou hebben:
En Jezus vertelde ook een gelijkenis over boze pachters. 
“Er was eens een landheer, die een olijfboomgaard 
plantte en daaromheen een muur liet bouwen. Hij liet 
ook een persbak maken en een wachttoren bouwen. 
Hij verhuurde de boomgaard aan pachters en ging zelf 
naar het buitenland. Toen de tijd van de oogst daar was, 
zond hij medewerkers naar de pachters om de pacht te 
ontvangen. 
Maar de boze pachters namen de medewerkers te 
pakken, de één mishandelden zij, de ander sloegen ze 
dood en een derde werd gestenigd. 
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Opnieuw stuurde de eigenaar een aantal Mensen, meer in 
getal dan de eerste keer, maar hen overkwam hetzelfde. 
Ten einde raad zond hij zijn zoon naar de boomgaard. 
Want, dacht hij, de pachters zullen mijn zoon ontzien, ze 
zullen naar hem luisteren, tot inzicht komen en het goede 
doen. 
Maar de pachters zagen de zoon aankomen en ze zeiden 
tegen elkaar: Hij is de erfgenaam, laten wij hem doden, 
dan is de boomgaard van ons. En de bazige pachters 
gooiden hem in een put en huurden een moordenaar 
in, die hem afmaakte. De landarbeiders deden niets.” 
Zo vertelde Jezus dat: Een duidelijke waarschuwing 
aan de volksleiders om te stoppen met slachtofferen. 
Maar helaas is het een paar maanden later met Jezus 
toch zo gegaan. Dat was op een droevige vrijdag. De 
volgende dag was het stil en ggOdh was in de stilte, 
want ongelooflijk: Zondagmorgen was het graf leeg, 
zo vertelden de vrouwen. Hij is opgestaan uit de dood. 
Maria heeft Hem als eerste gezien en gesproken, ook wij 
hebben Hem in Gallilea ontmoet, 
Tot zover het bewaarde fragment. Een van de 
deskundigen denkt dat de losstaande, korte zin hiervan 
het slot zou kunnen zijn: en Johanna zei: “Het is een 
wonder.” 
Aldus dr. Pedro, die verder onderzoek zelf zal leiden. 
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Het Drievoudig Inzicht van weg, waarheid en leven

De weg: 
Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden
 
De waarheid:
Het gaat om vertrouwen, verlangen en liefde;
alles draait om liefde 

Het leven:
ggOdh of het goede liefhebben boven alles 
en de ander als je zelf

Literatuur
*  H.M. Kuitert, ‘Hetzelfde anders zien’, 2005
*  Klaaas Hendrikse, ‘Geloven in een God die niet bestaat’, 

2007
* Pim van Lommel, ‘Eindeloos bewustzijn - een 

wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring’, 2007
*  Maarten van der Weijden, ‘Beter’, 2009
*  Mozes van ’t Braambos, over bevrijding uit slavernij,  

‘Exodus’, een Bijbelboek
* Ruth van Moab, liefde en overgave in plaats van 

rassenwaan, ‘Ruth’, een Bijbelboek
* Jean-Jacques Suurmond, ‘De spiritualiteit van Florence 

Nightingale’, 2010
* Ds. Martin Luther King, ‘Waar gaan wij heen? Chaos of 

gemeenschap?’ 1968

Sites:

www.Santiago.nl
www.ionagroep.nl
www.taize.fr/nl 
www.bosapeldoorn.nl
www.aaltvandeglind07.nl

Verantwoording:

Verschillende stellingen beschreef ik eerder en werden 
gepubliceerd in:

Trouw, dagblad
De Strijdkreet, Leger des Heils
De Jacobsstaf, Nederlands Genootschap van Sint Jacob.
In Gesprek, Protestantse Vrouwen Organisatie
Drieklank, Oecumenische geloofsgemeenschap De 

Maten, Apeldoorn
Geloven doe je, 1988, Callenbach, Nijkerk
God met andere woorden, 1996, Kok, Kampen
Om geluk te vinden moet je op weg gaan, 2007, Kok, 

Kampen 
Ik ben op weg gegaan, 2012, Vlaams Genootschap van 

Compostela, Mechelen
 

Deze thema’s zijn hier geactualiseerd.



106

De schrijver
Aalt van de Glind is 65 jaar, getrouwd, vader en opa. Hij 
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