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Wij zijn zorgelijk zuinig en rekenen uit of het allemaal wel uit kan. Maar God is de 
vrijgevigheid zelf en doorbreekt elke neiging om vast te houden wat je hebt. Het beste beeld 
daarvoor is zijn schepping zelf, signaleert Erik Borgman. De aarde getuigt op talloze 
manieren van Gods overvloedige goedheid. Volop reden voor dankbaarheid. 

Afgelopen woensdag, 28 augustus, werd op het Christelijk Sociaal Congres in Doorn Het 
Goede Leven gelanceerd. Het is een website, beheerd door het Friesch Dagblad dat een tijd 
een papieren bijlage onder deze titel uitgaf. De lezer wordt op www.hetgoedeleven.nl 
welkom geheten met: 

Hier bent u aan het goede adres voor kritische en grondige reflectie op maatschappij en 
levensbeschouwing. Met dagelijks nieuwe artikelen en columns van denkers, schrijvers en
opiniemakers, voornamelijk uit het christelijk-maatschappelijke veld.

Ik sta bij de medewerkers. Ik hoop dat Het Goede Leven uitgroeit tot een christelijke 
equivalent van De Correspondent. Voor €55,– kunt u een jaar lang alle artikelen lezen. 

Onder de titel ‘Gekaapt christendom’ signaleert PKN-scriba René de Reuver op Het 
Goede Leven dat de christelijke cultuur gekaapt wordt door mensen die zelf geen christen 
zijn, maar vooral het aantal moslims willen terugdringen en hun vrijheid van godsdienst willen
inperken. Ik deel zijn zorg, maar had zijn stuk sterker gevonden als hij ook de lofzang van 
Yvonne Zonderop op het christendom in haar boek Ongelofelijk: Over de verrassende 
comeback van religie (2018) had bekritiseerd. Ook zij wil het christendom wel gebruiken, 
maar niet in God geloven. Veel christenen juichen haar boek toe. 

Wat daar het probleem van is? In het evangelie van deze zondag zegt Jezus: ‘Wanneer u 
’s middags of ’s avonds een feestmaal geeft, roep dan niet uw vrienden bij elkaar […]. Nodig 
liever, als u een feest geeft, armen uit, gebrekkigen, kreupelen en blinden’ (Lucas 14,12-13). 
Niet mensen aan wie we iets hebben, dus, maar mensen waar iets mee is. Net als met ons. 
Die net als wij met vallen en opstaan iets van hun leven proberen te maken, soms met de 
moed der wanhoop, maar dit vaak niet goed lukt. Ook al wordt we daar misschien liever niet 
aan herinnerd, zo vinden wij genade in Gods ogen. 

Het christendom is dus buitengewoon ongeschikt om er mensen mee buiten de deur 
te houden. In Gods rijk zoals Jezus dit voorstelt, worden mensen verzameld die het nodig 
hebben. Ons geluk zit niet in wat wij weten vast te houden, maar in de mate waarin wij weten
te delen. Zonder voorwaarden. Daarom kan het christendom niet zonder geloof in God. Wij 
zijn bang verlies te lijden. God laat zijn licht opgaan over goede en slechten en laat zijn 
gaven neerdalen op rechtvaardigen en onrechtvaardigen (vgl. Matteüs 5,45). Wij hoeven 
daarom niets te beveiligen. We kunnen vertrouwen. 

Zondag 1 september is ook Wereldgebedsdag voor het Behoud van de Schepping. Op 
deze dag begint de zogenoemde periode voor de schepping, die duurt tot 4 oktober, de 
feestdag van Franciscus van Assisi. Paus Franciscus schrijft in zijn boodschap bij deze 
gelegenheid dat elk mens een dunne, maar onmisbare draad kan zijn in het netwerk voor het
leven dat iedereen en alles omvat. Wij zullen in het Huis van Dominicus in het komende jaar 
onder meer aandacht besteden aan de relatie tussen geloof en duurzaamheid. Dat zal 
waarschijnlijk niet vóór 4 oktober zijn, maar elke dag is geschikt om dankbaar te zijn voor de 
vrijgevigheid waarvan wij leven. 
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