
LvdK 21:1,3; Gk.168; Zondag 32 H.C.; Rom.8:1-17; Ps.25:2,4; Opw.343; 

Gk.155:4,5; LB.313:1,4; Opw.214 

 
#DOESLIEF 
 

1. We horen bij de gelukkigste mensen van de wereld maar het gevaar van verruwing en 

verdeeldheid ligt op de loer. Online worden verschrikkelijke dingen gezegd. De actie 

#DOESLIEF van SIRE moet ons wat betere manieren gaan bijbrengen want ‘de 

maatschappij verhardt’. Wat vind je daarvan? Wie ben jij in dit verhaal? 

2. Zondag 32 heeft het ook over dit thema: waarom zou je goede werken doen? Op 

Golgotha betaalde onze Heiland. Dan hoeven wij toch niet meer ons best te doen? Deze 

manier van denken lijkt te stoppen bij het offer van de Here Jezus. De vraag ‘waarom 

kwam Jezus op aarde?’ wordt door ons ook vaak beantwoord met ‘om te betalen voor 

onze zonden’. Daarom voelt de ‘stille week’ tot en met Goede Vrijdag in de 40-dagen tijd 

ook vaak als de climax. Toch gaat het ook heel erg om wat daarna gebeurde en gebeurt! 

3. Antwoord 86 legt dit uit. Wij stoppen te makkelijk als we cadeau 1 (vergeving van 

zonden) hebben uitgepakt maar cadeau 2 (vernieuwing door de Geest) staat ook voor je 

klaar! De Geest wil je helpen om samen met God te wandelen in zijn koninkrijk (Rom.8). 

Dat wandelen is niet met concrete bewegwijzerde paden (dan hoef je niet eens na te 

denken) maar daarin zoek je de weg. Al wandelend. Wandelen is vaak de moeite waard 

door degene met wie je wandelt. Kijk zo eens naar Adam en Eva, Henoch en Abraham. 

Die weg naar het leven toe is ook de ‘weg van de wet’. Dat roept bij ons wisselende 

gevoelens op maar het wordt pas lastig wandelen als we denken zelf de wet te moeten 

houden en de weg alleen te moeten gaan. Dan heb je niet zoveel zin in wat er komen 

gaat na HC32 (HC33-44) in de Catechismus.  

4. Wat is het toch dat we met cadeau 2 in onze maag zitten? Want het is zo mooi. 

Wandelen op deze weg met de Geest want antwoord 87, en Adam, Eva, David en Paulus 

op hun slechte momenten laten zien wat het alternatief is. Weet je van jezelf hoe je 

omgaat met ‘cadeau 2’? Toen Christus kwam brak Gods Koninkrijk door en wij mogen 

Hem helpen. Dat geeft voldoening, is iets moois en ook een enorme uitdaging. 

#DOESLIEF! Een van de grootste gaven van de Geest. Dan mag je ook nog eens zelf 

ontdekken dat God in je aan het werk is en dat het ook anderen beïnvloedt.  

 

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster 
1. Ik hoop dat je eens wat wilt stilstaan bij ‘cadeau 1 en cadeau 2’. Stilstaan bij je 

verlangen. In deze 40-dagen tijd bedenken, geloven en belijden wat belangrijk is.  

2.  voor de kinderen: h . b jij w . l eens m . . gem . . kt in de klas d . t er gepest 

w . rd? Wil je dat, als je dat m . rkt, ook . ls h . t om een . nd . r k . nd gaat, aan je 

ouders vertellen? Pr . b . . r in de k . as h . t g . . d met elk . . r te h . bben! G . . . . . . s!  
3. ‘Christelijke levenswandel, dat is dus geen opgave die jij moet zien op te lossen. Wandelen met 

God, dat is een ontdekking. Als Hij erbij is zul je nog eens merken wat een bijzondere weg het is. 
De weg van de wet. Dan zul je zelfs nog eens de smaak te pakken krijgen. Hoe doe je dat nou? 
Soms zijn er van die uitgezette wandelingen. Overzichtelijk, je hoeft er niet bij na te denken. Maar 
zo wandel je niet met God. Je moet die weg wel echt zoeken. Zonder na te denken gaat het niet 

maar God laat ons niet alleen. Hij zorgt dat we echt de weg kunnen vinden. Als je Hem zoekt zul je 
Hem vinden. Het is een wandeling onder leiding van de heilige Geest’ 
4. ‘Daar ben je waar je wezen moet, bij Vader. Als het gaat over christelijke levenswandel, hebben 
we het NIET over christenen die zich inspannen om goede werken te doen, gelovigen die hard 
lopen om hun portie dankbaarheid op te brengen. Nee, dan hebben we het over kinderen die 
wandelen aan de hand van Vader. Ontspannen’  

5. Bijbelrooster: zondag Ps.119 (of 1-16 ;-)); maandag Kol.2:6-15 (6-7); dinsdag 

Jes.40:27-31 (wandelen ‘een makkie’); woensdag Rom.6:1-14; donderdag Gen.17 

(1.2.7; vgl. met Gen.5:24 en 6:9); vrijdag Hand.18:23-28/19:8-20 (de ‘Weg’); zaterdag 

Joh.14:1-26(6). Liefhebbers:Ps.25; Hnd.22(4); Hnd.24(14.22); 1Joh.1:6-7; Mat.7:13-

14; Spr.3 (6); Ps.1; Gal.5:13-26 (16); Ef.5:1-20 (2.8); ‘Doeslief’ hoef je na Pinksteren 

niet direct te zeggen: Hand.2:41-47. Paulus: vgl.Handelingen 9 met 2Tim.4 (7) 

 
Ds.G.J.Klapwijk, Zwolle-Berkum, 10 maart ’19 
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Plaatje 1 #DOESLIEF 
 

Blok 1. Hé sukkel! 

De een kijkt nauwelijks op. De ander schrikt.  

Zulke taal in de kerk? 

 

Ja, en in de samenleving schijnt het er net zo aan toe te gaan.  

Verruwing. De maatschappij verhardt.  

Er wordt heel wat afgescholden.  

In 2018 bijna 150.000 tweets met het woord  ‘kanker’ erin… 

Je zult het maar hebben… 

 

Bumperkleven. Mensen die bij een stoplicht uitstappen om de ander eens even duidelijk 

te maken wat er niet deugt. Van die ‘opgewonden standjes’, ‘bommetjes’.  

Ambulance-personeel dat hun werk niet kan doen. Politie die belaagd wordt.  

Burgemeesters die een stevig standpunt innemen worden bedreigd.  

Supporters in stadions roepen vreselijke dingen of schrijven vreselijke dingen op hun 

meegebrachte spandoeken.  

Om nog maar te zwijgen over de bagger op internet. 

Er hoeft maar iemand wat te zeggen of, lekker anoniem, de grofste verwensingen 

worden geuit. Onvoorstelbaar….. 

 

Stichting SIRE bestempelt onze houding met de woorden ‘de maatschappij verhardt’.  

En daarom zijn zij de aktie #DOESLIEF begonnen. 

Hoor, zie, merk jij iets lelijks? Reageer dan met DOESLIEF! 

En SIRE hoopt op deze manier invloed op ons te kunnen uitoefenen. 

Die club wordt vast gerund door professionals dus het zal wel invloed hebben… 

 

Ja, er wordt heel wat slechts gezegd en gedacht!  

We kunnen nu ons hoofd schudden want wij zijn natuurlijk niet zo… 

Of? Zijn wij ook niet heel makkelijk aan het oordelen en aan het veroordelen van andere 

mensen? Van vreemde snuiters en soms ook gewoon van je kerkbroer en zus. 

Hoe zit het eigenlijk met jou, met u? 

 

Als ik met SIRE tegen je zeg ‘DOESLIEF’, wat zeg je dan?  

Dat doe ik al? Kijk naar jezelf? Je hebt een punt?  

 

Plaatje 2 Wie ben jij zelf in deze discussie? 
 

En als we dan samen hebben vastgesteld dat het ook echt eigenlijk wel anders moet, hoe 

moeten we dat dan gaan doen? 

Welke stappen moeten we zetten? Welk plan moet er gemaakt worden? 

Ik denk dat we met HC32 prachtig materiaal in handen hebben om verder te kunnen 

komen. Denk je mee? Doe je mee? Geloof je mee? 

 

Blok 2. Want HC32 stelt vragen die met bovenstaand gedoe te maken hebben. 

Eigenlijk is het een hele vreemde vraag: waarom moeten wij goede werken doen? 

Sta eens even stil bij deze vraag. Wat proef je? Wat zit erachter? 

Wat is er dan mis mee om goede werken te doen? 

De vraag is goed te verklaren vanuit dat wat eraan vooraf ging in de Catechismus. 

 

Het komt erop neer dat Jezus Christus alles voor ons verdiend heeft en dat wij daar 

alleen maar door geloof deel aan kunnen krijgen. 

 



Plaatje 3 Kruisen op Golgotha 
 

Heel basic in onze Reformatorische traditie: alleen door geloof, alleen door genade, 

alleen door de Schrift, alleen door Christus.  

Dus niet door goede werken!  

En in dat kader komt dan die vraag omhoog: als het dan zo in elkaar zit, waarom zou je 

dan nog je best moeten doen om er hier en nu wat moois van te maken? 

 

En als je dan als H.C., die de Bijbel samenvat, daarover iets heel moois te zeggen hebt, 

is het wel slim om dan zo’n logische vraag te stellen. Inkoppertje… 

 

We kijken eerst toch nog even naar die gedachte dat als Jezus het heeft gedaan, wij toch 

niets meer hoeven te doen. 

Dat zit bij ons heel erg ingebakken: Jezus Christus is gekomen om ons te redden. 

Vraag het een willekeurig iemand in de kerk: waarom is Jezus gekomen? 

Dan zegt bijna niemand (denk ik) om het koninkrijk van God te gaan vestigen maar 

velen van ons zeggen dan ‘om te sterven aan het kruis, om onze zonden te vergeven’.  

Dat is een smal, een te smal antwoord.  

En dat is het ook waarom we met elkaar de stille week zijn gaan organiseren in onze 

gemeente. Indrukwekkend. Op weg naar goede Vrijdag. In stilte komen en in stilte gaan. 

Verwonderd, stil, dankbaar voor zo’n groot offer van liefde.  

En laat helder zijn: dat is waar en een geweldig grote rijkdom! 

Genade, zo oneindig groot. Een geweldig groot cadeau van God aan ons en aan deze 

wereld.  

Maar tegelijkertijd zou het ook wel heel erg jammer zijn als we hier zouden stoppen. 

Dan doen we het liefdevolle werk van God ernstig tekort.  

Want uiteindelijk eindigt de Stille week met Pasen en komt er na Pasen ook nog heel erg 

veel.  

 

Blok 3. Als we altijd maar blijven hameren op ‘gekomen om onze zonden te vergeven’ 

dan lijken we op een kind dat 2 prachtige cadeaus krijgt en na het uitpakken van cadeau 

1 stopt met verder gaan.  

 

Plaatje 4 Kinderen en cadeaus  
 

Daarmee doet zo’n kind zichzelf te kort. Je kunt het je ook bijna niet voorstellen dat dit 

echt gebeuren kan.  

Wij maken nu af en toe verjaardagen mee van kleinkinderen en ik kan me, als ik dat 

meemaak, niet voorstellen dat zo’n kleintje niet nog eens rondkijkt of er niet NOG MEER 

cadeautjes te ontdekken zijn…. 

En in het geloof is het net zo vreemd als wij na cadeau 1 (dankUwel voor uw reddende 

werk aan het kruis Heer!) stoppen met uitpakken. 

Daarmee doen we onszelf maar onze God tekort. 

Wat dan?  

 

Antwoord 86 (ongeveer): God heeft niet alleen de Here Jezus gegeven om zijn nieuwe 

rijk te gaan vestigen maar God door Jezus Christus heeft met Pinksteren de heilige Geest 

gegeven om deze wereld te vernieuwen. Om te wonen in mensen en daar mensen te 

veranderen.  

En dat doet Hij graag tijdens het wandelen… 

Om met HC32 te spreken: onze ‘levenswandel’.  

Zoals we ook in Romeinen 8 kunnen lezen. 

Die Romeinenbrief: wat een mooie brief. 

Na hs.6 ondergedompeld met Christus en zijn dood en weer opgestaan komt hs.7 met 

zijn dilemma’s ‘ik wil wel maar ook weer niet’, de strijd tussen vlees en geest en dan 

hs.8: die begint ook echt weer met die verlossing door Christus.  

Prachtige start: Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld! 



Maar heb je ook gelezen wat er daarna staat?  

Dat in ons leven volbracht wordt wat de wet van ons eist….(Rom.8:4).  

Lees ik het goed? In de NBV: en daardoor kunnen wij nu leven zoals God het wil… 

En dat wordt dan toegelicht met de woorden ‘als je je laat leiden door de heilige Geest, 

dan wil je alleen maar goede dingen doen’. Wandelen door/naar de Geest. 

Wij worden dus als christen uitgenodigd te gaan wandelen en die wandeling doen we niet 

in ons eentje.  

Wandelen wordt vaak boeiend door de gezamenlijke ervaring die je opdoet. 

Je doet het samen. Soms stil, soms zeggen wat er in je omgaat, wat je ziet om je heen.  

Als je thuis vraagt wie er mee gaat wandelen dan hangt het van de leeftijd van je 

kinderen af wat er geantwoord wordt. 

Kleintjes vinden het leuk om mee te gaan of gaan so wie so nog mee met de voorstellen 

van pa en ma. 

Als je het aan 16-jarigen vraagt ‘ga je mee wandelen?’, dan kijken ze je aan met een 

vreemd gezicht en adviseren ze je om naar de dokter te gaan. 

Krijgen ze vervolgens verkering dan wordt wandelen, lopen weer leuk, zelfs als het 

regent.  

 

Een christen leeft van genade: mooi! Vervolgens gaat een christen aan de wandel met 

God door de Geest. En wat ontstaat er dan iets moois! 

Kijk eens naar het allereerste begin toen Adam en Eva nog vanzelf het goede kozen en 

met God wandelden.  

 

Plaatje 5 Adam en Eva wandelen in de hof 
 
Dat moet mooi geweest zijn in de hof.  

Werkbespreking aan het einde van de dag. Vol liefde, vol vertrouwen.  

En bij Henoch lees je het opnieuw. 

 

Plaatje 6 Henoch 
 

Nu spreekt het niet meer vanzelf want als uitzondering wordt bij hem erbij gezegd dat 

‘hij wandelde met God’. 

En nog weer later (in Genesis 17) horen we God aan Abraham de uitnodiging doen: 

wandel voor mijn aangezicht. Wandelen, samen met God, een heerlijke wandelpartner.  

Dan wandel je en doe je het goede.  

Dat is de weg van de wet, volgens Psalm 119. 

‘Gelukkig wie de volmaakte weg gaan, en leven naar de wet van de Heer’ (Ps.119:vs.1). 

En juist hier worden we wat onrustig en gaan we wat heen en weer schuiven op onze 

stoel. De wet… en straks nog heel wat zondagen over de 10 geboden. 

Dan wordt het zeker weer zwaar? Wie houdt dat vol? 

En je voelt je zomaar helemaal alleen als je denkt aan die wet en de opdracht dat te 

moeten doen. Wat is dat toch? 

 

Blok 4. Wat is dat toch, dat we met dat tweede cadeau zo in onze maag zitten? 

Waarom denken we nog zo makkelijk dat we het alleen moeten doen? 

Of dat we het eigenlijk liever helemaal niet willen doen? 

Zo van: De Here Jezus heeft veel voor ons gedaan; nu zijn wij aan zet.  

Zoals je dat soms heel fout kunt zien bij een crucifix. 

Jezus hangt aan het kruis, kijkt je doordringend en verdrietig aan en eronder is de tekst 

te lezen ‘en wat doe jij nu voor Mij?’.  

Zo’n vraag laat je alleen met jezelf en jij moet van alles… 

Terwijl dat een hele verkeerde manier van denken is. Het klopt niet. 

De Here Jezus geeft cadeau 1 (vergeving) en vervolgens ook cadeau 2 (de heilige Geest 

om je te helpen te wandelen op die mooie weg van de wet. 

Daar zie je het echte leven, zoals God het bedoeld heeft. 

Dan zie je het koninkrijk van God echt doorbreken.  



Daarvoor zou je de actie van SIRE #DOESLIEF niet nodig moeten hebben.  

De actie zou dan beter kunnen zijn: vraag Christus om zijn tweede cadeau en je zult wat 

moois meemaken! 

 

Wat er gebeurt als je deze route niet gaat, is ons meer dan … bekend.  

Kijk maar naar Adam en Eva toen ze deze route niet wilden gaan. 

We plukken er nog dagelijks de ziekmakende vruchten van, moeten zelfs nog sterven.  

Ja, die andere route, dat andere wandelen: dat wordt de weg naar de dood. Een 

doodlopende weg.  

 

Plaatje 7 De andere weg bewandelen 
 

En kijk eens naar David toen hij die weg niet ging. Toen hij zijn eigen weg ging toen hij 

Batseba zag. Hij werd leugenaar en moordenaar.  

En kijk eens naar Paulus, toen hij zelf ook nog niet wandelde met God! 

Hij was er trots op dat hij een vervolger was van die mensen van (….) de WEG! 

Weg met hen. Kruisig hen. Als het ware.  

En als je nog niet genoeg hebt gezien van die weg die gelopen wordt zonder de Geest. 

Lees dan antwoord 87 nog maar eens. 

De geur van de hel komt je tegemoet als je dat leest. 

Wat een gevaarlijke wereld. Je wordt er depressief en ongelukkig van.  

Dieven, mensen die op hun geld zitten, mensen die niet trouw zijn in hun huwelijk en in 

het spreken over andere mensen.  

Als je zo de weg gaat door het leven loop je dat Koninkrijk van God mis.  

 

En gelukkig zie ik ook veel moois als het gaat om het wandelen door de Geest. 

Ik kan er blij mee zijn als ik het zie gebeuren.  

Een mooi gebaar, een opbouwend woord. Verlangen naar God en zijn woorden. 

Mensen die trouw zijn aan hun geloofsgemeenschap.  

Je ziet dat het koninkrijk van God aan het doorbreken is!  

 

Plaatje 8 Over het Koninkrijk 
 

Door dik en dun, af en toe met kromme tenen, maar toch! 

Dat kost veel energie. Het goede doen mag wat kosten. 

Een van de grootste geschenken van de Geest is de liefde. 

We hebben er het prachtige 1Corinthe 13 over ontvangen. 

Om te kijken naar de sfeer van het Koninkrijk van God dat aan het komen is. 

 

Plaatje 9 1Corinthe 13. Geest – Liefde  
 

HC32 zegt dan ook dat we op die manier God dankbaar kunnen zijn en Hem kunnen 

prijzen. 

Daarvoor ben je op aarde. We zongen het ‘alles wat adem heeft, love de HERE’.  

 

En verder kunnen we bij dit thema ook denken aan de Here Jezus. 

Hij die de tijd nam voor mensen. Hij die de mensen zag. 

Hij die met ontferming bewogen was. Oog voor iedereen afzonderlijk.  

 

In onze drukke tijd kan #DOESLIEF ook betekenen dat je minder druk gaat doen en de 

ander gaat zien. 

Dat je je koptelefoon eens af doet, dat je je telefoon eens weglegt en opeens weer beseft 

dat je een broertje, of een zusje hebt of een alleenstaande mevrouw naast je hebt 

wonen. Sta daar eens bij stil. #DOESLIEF… 

 

Ik zie ook dat het mij en ons regelmatig niet lukt om die weg te gaan. 

Mensen kunnen elkaar heel lelijk raken, ook in de kerk.  



Er wordt teveel geoordeeld en veroordeeld.  

Dat is duivels en dat moeten we laten. 

Met de bede ‘heilige Geest van God, vul ons hart opnieuw’ op de lippen.  

 

En dat moeten we ook tegen elkaar zeggen. 

Laat je vullen door de heilige Geest! Wandel de goede weg. Wandel met God. 

Als je dit wat plechtig vindt, als dit niet je dagelijkse taal is, dan kunnen we het ook wat 

luchtiger maken. 

Elke keer als je de sfeer proeft van haat en nijd, van geroddel en kwaadsprekerij, zeg 

maar als je de sfeer proeft van de dood dan zeg je tegen jezelf of tegen een ander: 

#DOESLIEF! 

Ik denk dat dit echt mooi kan werken.  

Met een knipoog. Met hartelijkheid omdat je toch allemaal liever de sfeer van het 

koninkrijk van God om je heen ziet dan de sfeer van de dood en de heerser van de 

duisternis.  

 

Als je zo in het leven gaat staan, zegt HC32, dan kun je er ook zekerheid aan ontlenen. 

Dan ben je verbaasd over jezelf en je kunt er geloofszekerheid uit halen. 

 

Plaatje 10 Geloofszekerheid 
 

Dan moet ik wel geloven…. anders was dit nooit gebeurd. 

Dit is het werk van God. DankUwel.  

 

En, zegt de HC, het zal ook wat uitwerken in je omgeving. 

Zoals we dat ook in Handelingen kunnen lezen. 

In navolging van de Here Jezus die ook in de gunst kwam bij God en mensen. 

De gemeente in Handelingen wandelt met God, heeft lief en de omgeving ziet het. 

En ze stonden in de gunst bij het hele volk. Vergis je niet, ook vandaag niet! 

 

Plaatje 11 De anderen voor Christus winnen 
 

Hier in Berkum, waar de mensen in het dorp veel van elkaar horen en zien. 

In de Weijenbelt, op het winkelplein, in Berkumstede en bij V.V. Berkum. 

Waar heel wat gepraat wordt bij de koffie. 

Laat er een goed gerucht van ons uit gaan. 

Laat de geur van Christus te ruiken zijn als ze ons zien en meemaken. 

Tot heil van het dorp waar we in wonen.  

Zoals de Here Jezus zei in Johannes 13: dit is mijn gebod dat gij elkander liefhebt. Aan 

jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn….. 

Dan wordt het een kom mee aktie van #DOESLIEF. 

Het hele dorp in rep en roer.  

Hoe mooi zou dat zijn. Een voorschot van Gods rijk. 

Dan heb je het samen goed en leef je uit het geloof. 

Wandel je door de Geest samen met anderen om God groot te maken. 

#DOESLIEF!   

 

 


