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V

oor u ligt een nummer met veel mooie en verdiepende artikelen rondom het thema roeping.
Van sommige auteurs kregen we de vraag of we niet
een corona-gerelateerd thema hadden gekozen. Maar
we verwachten dat CMF-leden zich graag ook weer in
andere zaken verdiepen. Toch vindt u in dit nummer
zeker corona-gerelateerde artikelen. Verschillende studenten beschrijven hoe zij ermee om gingen, toen hun
coschappen werden gecanceld. Ook kunt u lezen hoe de
coronapandemie het leven in Congo (niet) beïnvloedt.
Nu wij als artsen allemaal in een vitaal beroep werken,
vragen wij ons af, of we dan ook éxtra geroepen zijn
door God. Door sommigen, ook om ons heen, wordt
het wel zo ervaren. In dit nummer willen we daarom
ingaan op het thema roeping. Hebben we inderdaad
iets van roeping gevoeld of had onze carrièrekeuze met
interesse of andere zaken te maken? Wij vroegen Kees
van der Knijff om hierover zijn visie vanuit de Bijbel te
beschrijven. Zeker voor hen die voor belangrijke keuzes
staan een lezenswaardig artikel. Voor bijvoorbeeld zendingswerkers is het van belang roeping te ervaren. Dit is
belangrijk om te kunnen volhouden in situaties die niet
altijd makkelijk zijn, waarbij ook grote twijfel kan toeslaan. Daarom vroegen we Maarten Kommers, directeur
van OMF, om te beschrijven hoe hij roeping ziet in dit
werkveld. Een prachtig ervaringsverhaal, vol levenswijsheid, vindt u in het verhaal van Bert Nanninga.
In deze periode neemt onze gewaardeerde CMF-voorzitter Paul Lieverse afscheid’ van het bestuur. Jammer
genoeg kon zijn afscheid niet plenair tijdens het voorjaarscongres podium krijgen. Wij interviewden hem over zijn
werk, het bestuurswerk en ook over het
ervaren van roeping in zijn leven.
Ten slotte een ‘oude’ rubriek
in een nieuw jasje: Drijfveren. Ditmaal vragen wij
artsen uit het buitenland
onze vragen te beantwoorden. Zij kunnen
hierbij kiezen uit verschillende vragen uit de
categorieën persoonlijke vragen, vragen over
werk en land, en vragen
over CMF. Onze eerste
gast komt uit Kirgizië.
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Maarten Kommers en zijn vrouw Arine
hebben acht jaar als zendingswerker gediend in
Peru. Op dit moment geven zij leiding aan het
Nederlandse kantoor van Overseas Missionary
Fellowship International. Naast het aansturen
van de organisatie en het in beweging brengen
van christenen voor Gods wereldwijde missie,
begeleiden zij 50 zendingswerkers en hun gezinnen
in Oost-Azië en zijn ze nauw betrokken bij het
coachen en trainen van nieuwe zendingswerkers.

Roeping is een beladen term onder christenen. Het is vaak een bron van
onzekerheid. Je wilt God dienen en bent daarom misschien bang om
verkeerde keuzes te maken. Of je vindt het moeilijk om in geloof te leven. Vanuit mijn ervaring als
zendingswerker in het buitenland en nu als mentor voor (aanstaande) zendingswerkers, geef ik
graag iets door van wat ik hierover heb mogen leren.

MAARTEN KOMMERS

ROEPING OF ZELFONTPLOOIING?

R

oeping impliceert een interventie van buiten. Het
komt niet uit mijzelf, het is niet van mijzelf. Er is
iets wat boven mij uitstijgt en wat groter is dan ik. Er
is iets of iemand waaraan of aan wie ik me onderwerp.
Ik word in de dienst gesteld van een ander, voor de
ander. De naam van dit magazine hint daar ook naar:
in dienst staan van de genezing van anderen. Het gaat
bij roeping niet om zelfontplooiing. Zelfontplooiing is
gericht op vervulling van eigen behoeften en verlangens
en is hét handelsmerk van deze tijd. Roeping vanuit
christelijk perspectief maakt korte metten met deze
zelfbeschikking. Er wordt van buitenaf een claim op
mijn leven en mijn levensvervulling gelegd. En dat vind
ik lastig. Want ik houd graag zelf de regie.
Deze neiging tot controle is één van de belangrijkste
redenen waarom er zoveel onrust en spanning op het
begrip ‘roeping’ staat. Zelf de regie willen houden leidt
namelijk tot het hardnekkige idee dat roeping primair te
maken heeft met wat ik moet doen en welke specifieke
taak of beroep ik op me moet nemen. Maar ik sla dan
echt een belangrijke stap over. Roeping begint niet met
wat ik voor God moet doen. De Bijbel leert ons iets
anders. In de Bijbel word ik primair aangesproken op
wie ik ben zonder Jezus en wie ik mag zijn met Hem, tot
eer van God.

JE BÉNT GEROEPEN
De Bijbel is erg duidelijk over de vraag of je geroepen
bent. Als christen ben je een tastbaar en zichtbaar
resultaat van een interventie, een roeping van God.

Je bent geroepen uit het duister om te leven in Zijn
heerlijk licht (1 Petrus 2:9). Je bent geroepen tot een
nieuwe relatie en een nieuwe levenshouding, waarin
je Jezus leert kennen en leert liefhebben. Jezus roept
Petrus en Andreas om leerling te worden (Mattheus
4:19). Later spreekt Paulus
over het geadopteerd worden
als kind van God. Dit heeft
met identiteit en met relatie
te maken. Als Jezus na Zijn
opstanding de discipelen weer
ontmoet, vraagt Hij niet aan
Petrus: “Wat heb je gedaan?”
of “Wat ga je nu doen?”, maar
“Heb je me lief?” Als Petrus dit
begrijpt kan hij pas echt aan
zijn levenstaak gaan beginnen. Zijn roeping begint ten
diepste hier en niet aan het meer toen hij zijn netten
achter zich liet. De roeping van God voor je leven is
primair de uitnodiging om Hem lief te hebben en te
eren en je door Hem lief te laten hebben. Om aan
Zijn voeten te verkeren (Lukas 10:42) en van Hem en
Zijn aanwezigheid te leren en te genieten. En vanuit
deze basis, je eerste roeping, ontvang je vervolgens veel
vrijheid om vanuit dankbaarheid dingen te gaan doen
mét God: schapen weiden, mensen bij Jezus brengen,
zorgen voor de zieken. Vanuit deze basis maak je niet
zo snel een verkeerde keuze, want je bent al op de plek
waar God je wil hebben: bij Hemzelf. Als je daar bent,
zal je merken dat je meer opmerkzaam bent voor een
specifieke taak waar God je toe roept, oftewel wat je
tweede roeping is. >>

Roeping
begint niet met
wat ik voor God
moet doen
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DE TWEEDE ROEPING
De tweede roeping en is vaak meer praktisch van aard.
Vanuit je liefde voor, je relatie met en je identiteit in
God, wil je Hem en je naaste graag dienen. Dit kan
veel verschillende vormen aannemen: verpleging,
medisch werk, ICT, onderwijs, onderzoek, zorg voor de
kinderen, techniek... In het kader van dit artikel kijken
we naar zendingswerk als specifieke of tweede roeping.
Overseas Missionary Fellowship (OMF) ervaart het als haar
roeping christenen aan te moedigen hun leven in het licht
te zien van wie God is en wat Zijn doel is met de wereld.
We geloven dat dit ook gevolgen heeft voor de belangrijke
keuzes die je maakt. De belofte die we doen aan mensen
die op onze weg komen in kerken, aan de stand op een
conferentie of op kantoor, is
dat je leert ontdekken dat de eer
van God en jouw leven alles met
elkaar te maken hebben. Als
je leeft in en vanuit je eerste
roeping, kan het niet anders
dan dat je ogen opengaan voor
de nood om je heen. Je gaat
leren kijken hoe God naar de
wereld kijkt. Je krijgt oog voor
de geestelijke en materiële nood
en de gevolgen van het kwaad.
En dan kan het niet anders dan
dat je in beweging komt. Jezus volgen is niet vrijblijvend.
Jezus volgen betekent ook Hem volgen in Zijn weg van
onvoorwaardelijke dienstbaarheid. En dat gaat je veel
kosten op het gebied van aanzien, geld, privacy, zekerheid.
Jezus volgen betekent ook dat je soms op plekken komt
waar je jezelf niet zag zitten. Het betekent ook: leven in
geloof. De volgende trede nemen, zonder de hele trap te
zien, zoals Martin Luther King verwoord.

Jezus volgen
betekent ook:
leven in geloof.
De volgende trede
nemen, zonder de
hele trap te zien

6 | IDDG Juni 2020

Bij veel aanstaande zendingswerkers is er al langere
tijd sprake van een innerlijke onrust. Vaak begon dit al
op jonge leeftijd. Het verhaal van een zendingswerker
tijdens een dienst kan men zich vaak nog herinneren.
Men abonneert zich op publicaties van een
zendingsorganisatie en bezoekt stands van organisaties.
Na de studie is er een baan, komt er soms een gezin,
wordt er een huis gekocht. In een heel aantal gevallen
dooft de belangstelling voor zendingswerk uit. Maar
bij diegenen die de stap zetten om te bellen naar ons
kantoor en een oriënterend gesprek willen aangaan, is
het onrustig gebleven. Ik geloof dat de onrust bij deze
mensen voelbaar bleef, omdat men ervoor koos om de
optie van zendingswerk altijd open te houden. Heel
vaak overwegen christenen niet eens de optie dat God
een taak in het zendingswerk voor hen kan hebben. En
dan zal God je hart ook niet onrustig maken of houden.
Hij dringt zich niet op. Maar andersom werkt het ook:
als je onrust toelaat, en God hierin de ruimte geeft, zal
dit alleen maar sterker worden.

EEN UNIEK PROCES
Elk echtpaar, elke persoon is uniek en Gods weg
met ieder mens is uniek. Daarom investeren we bij
OMF veel tijd in het proces dat kan leiden tot een
uitzending. Daarbij zeggen we dat dit primair een
proces is dat de kandidaat-zendingswerker met God
doorloopt en ‘uitvecht’. Als organisatie past ons
bescheidenheid. We bewaren gepaste afstand als het
gaat om de weg die God met mensen gaat. Het gaat
niet om OMF en om meer zendingswerkers, maar
om God die aan het werk is en mensen daarvoor
inschakelt. We ervaren het als een voorrecht als we het
vertrouwen krijgen van mensen om een tijdje met hen
mee te lopen in hun weg met God en hun zoektocht
naar een plek op het zendingsveld. We gaan dit proces

altijd heel open in. Als we besluiten om samen op weg
te gaan, spreken we af dat dit niet per se betekent dat
het ook tot een uitzending komt. We gaan samen stap
voor stap ontdekken of er deuren opengaan. We willen
daarin samen naar God luisteren. Zijn weg is leidend,
niet onze plannen of de nood die we zien in Oost-Azië.
We doen in dit proces handreikingen die helpen om
keuzes te kunnen maken. We realiseren ons dat God op
bijzondere manieren kán spreken. Denk aan een droom,
een specifieke Bijbeltekst, enzovoort. Maar we geloven
ook dat dit niet de ‘normale’ weg is. Gewoonlijk werkt
God anders. Nicky Gumble (oprichter van de Alpha
Cursus) geeft ons daarin een praktische handreiking:
Common sense – wat zegt je gezonde verstand?
Compelling spirit – is er een dringende
overtuiging, een sterk innerlijk verlangen?
Circumstances – zijn de omstandigheden
geschikt? Is er gelegenheid? Capaciteit?
Counsel of the saints – wat zeggen wijze
christenen in je omgeving?
Convincing Scripture – bevestigt God, spreekt
God door Zijn woord?
Als God de kandidaat-zendeling bevestigt in deze
specifieke roeping voor cross-culturele zending,
ondersteunt OMF met allerlei voorbereidingen die
uiteindelijk leiden tot een uitzending naar Oost-Azië.

We vinden het erg belangrijk dat deze specifieke roeping
echt bevestigd wordt. Hier praten we veel over met de
kandidaat-zendingswerker. Een bevestiging ervaren
over deze roeping is belangrijk om het vol te kunnen
houden op het zendingsveld. Als het moeilijk wordt, en
het zal moeilijk worden, dan kun je terugvallen op de
bevestiging en belofte die God je gaf.

HET JUISTE PERSPECTIEF
In de zoektocht naar je tweede, specifieke roeping is
het belangrijk om vanuit het juiste perspectief naar
de toekomst te kijken. En dat is het perspectief van
God. Waar is Hij mee bezig in deze wereld en wat is
Zijn plan? Dit helpt enorm om een keuze te kunnen
maken. De geschiedenis van Elia (1 Koningen 19) laat
dit treffend zien. We zien Elia zitten onder de struik:
uitgeblust en gedemotiveerd, zijn blik naar beneden. Hij
ziet alleen het stukje weg vlak voor zich. Hij is het zicht
op de weg, Gods grote plan, kwijt. Hij kan en wil niet
meer verder en zijn focus is weg. Dit verandert compleet
als hij aankomt bij de berg Horeb (plek van ontmoeting
met God). Door te komen en te zijn in de aanwezig van
God krijgt Elia weer zicht op het grote plan van God
en wat hij daarin als zijn specifieke taak kan doen. Hij
vraagt er niet eens om. Het gebeurt. Omdat hij weer
teruggaat naar zijn eerste roeping, krijgt hij weer zicht
op zijn tweede roeping, zijn specifieke taak.

Het verlangen van Overseas Missionary Fellowship (OMF) is dat God gekend en aanbeden wordt onder elke taalen bevolkingsgroep in Oost-Azië. Er zijn nog honderden bevolkingsgroepen (samen meer dan 670 miljoen mensen)
die de naam van Christus niet gehoord hebben. OMF nodigt christenen uit om in beweging te komen en mee te
doen in de missie van God om verzoening en herstel te brengen op de talloze plekken in Oost-Azië waar het geestelijk
donker is en mensen in bijzonder moeilijke omstandigheden leven. Een onmogelijke taak? De oprichter van OMF, Hudson
Taylor (arts-zendeling) zegt het zo: “There are three stages to every great work of God; first it is impossible, then it is difficult, then it is
done.” Het is Gods werk, Hij nodigt ons uit om het mogelijke te doen. Hij zorgt voor het onmogelijke.
Kijk voor meer informatie op www.omf.nl, ook voor de vacatures (zoals keuringsarts voor gemiddeld 2-2,5 uur per week).
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Interview met Paul Lieverse
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Paul Lieverse (1954) is geboren in Leerdam en getogen

in Zeist. Hij is getrouwd met Liesbeth (ook arts) en
samen hebben ze twee kinderen.
1972 - 1979 studie geneeskunde in Utrecht. Werd daar
in 1974 christen door het evangelisatiewerk
van de Navigators
1980 - 1984 specialisatie anesthesiologie
1985 - 1988 anesthesist in Chengdu en Kunming, China
1989 - 2018 anesthesist en pijnarts Daniel den Hoed
Kliniek te Rotterdam
2007 - 2020 bestuurslid CMF Nederland, vanaf 2009 voorzitter
sinds 2018 gemeenteraadslid voor de ChristenUnie in Lansingerland

VAN DE REDACTIE

Ruim tien jaar was hij voorzitter van CMF. In deze periode is er veel veranderd,
CMF heeft zich geprofessionaliseerd. Er is ook veel gelijk gebleven: het elkaar
toerusten en ontmoeting met christenartsen uit het hele land, in allerlei fases van hun carrière en
met allerlei achtergronden. Als redactie zijn we dankbaar voor het werk dat Paul gedaan heeft.
Er zijn mooie contacten met andere verenigingen opgebouwd. Ook kreeg christelijk-dokterend
Nederland in de samenleving ‘een gezicht’, bijvoorbeeld door artikelen van en interviews met Paul in
kranten en tv-optredens. Samenwerken met hem was prettig: zijn snelheid van mails beantwoorden
is ongekend. Vanwege de coronamaatregelen interviewden wij hem digitaal. We stelden vragen over
zijn loopbaan, CMF en zijn persoonlijk leven. Het thema roeping kwam hierin regelmatig terug.

LOOPBAAN EN ROEPING

P

aul heeft jarenlang gewerkt als anesthesioloog in het
kankerinstituut van het Erasmus MC in Rotterdam en
wij zijn nieuwsgierig hoe de weg daarheen gelopen is. “Ik
ben geneeskunde gaan doen uit belangstelling. Achteraf
denk ik niet dat het toevallig was, maar het voelde toen
wel zo. Mijn tweede keuze was de studie wiskunde…”
Paul werd christen rond zijn 20e levensjaar en dit had
grote invloed op zijn leven. “De eerste paar jaar van mijn
medische werk zag ik het werk als een opstapje om juist
daarmee een bijdrage in Gods koninkrijk te hebben.” Ook
zijn keuze voor de specialisatie anesthesiologie was daardoor
beïnvloed, hij twijfelde aanvankelijk tussen dat vak en de
psychiatrie. “Als anesthesist leek me een buitenlandse inzet
praktischer uitvoerbaar. Ik zag mijn taak meer als ‘halve
zendeling’.” Zijn voorbeelden in die tijd waren Paul Tournier en David Martyn Lloyd-Jones. De laatste ruilde zijn
medische werk in voor dat van predikant. “Onze min of
meer gedwongen terugkomst uit China en zeker ook het
onderricht van John Stott over roeping en beroep, heeft dat
denken veranderd.” John Stott, bekend Engels Theoloog
van de Anglicaanse kerk, had de overtuiging dat iedereen in
zijn eigen beroep vruchtbaar kan zijn. “Dus je hoeft geen
evangelist te zijn. Je kunt vanuit je eigen positie getuige
zijn. In de grondtaal van de Bijbel zijn ‘bediening’ en ‘dienen’ hetzelfde woord. Daardoor ben ik anders gaan denken
over het belang het goed zijn in mijn vakgebied.”

CHINA
Over de periode die Paul met zijn vrouw in China
doorbracht, zegt hij het volgende: “Ik was in opleiding
in Nijmegen en mijn hoogleraar anesthesiologie kreeg
een uitnodiging om naar China te gaan voor een uitwisselingsprogramma. Hij had geen zin en vanwege mijn
belangstelling voor China mocht ik gaan. Ik heb daar
in een aantal grote steden lezingen gegeven als instant
professor. Dat deed ik kennelijk met zoveel bravoure dat
ik een uitnodiging kreeg om terug te komen.” Het was
in die tijd nog niet gebruikelijk om naar China te gaan
en het was dan ook erg bijzonder daar te zijn. Hij was
in dienst van de overheid en is er uiteindelijk ongeveer
tweeënhalf jaar jaar geweest. >>
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Hij ziet de terugkeer naar Nederland als iets wat God
geleid heeft, hoewel het geen makkelijke tijd was. “We
kunnen nu weer anderen helpen door wat we van deze
tegenslagen hebben geleerd.”

ERASMUS MC - DANIEL DEN HOED
Direct na terugkomst uit China ging Paul werken in Rotterdam. “Achteraf lijkt het toeval. Ik zou misschien vier
weken blijven, maar het werd 30 jaar.” Hij vertelde over
nieuwe voorbeelden. “Toen werden Cicely Saunders en
Robert Twycross mijn helden.” Beiden waren pioniers in
de palliatieve geneeskunde en christen. “Niet het spreekgestoelte maar de spreekkamer werd mijn domein: me
bekommeren om wie angstig is of pijn heeft of ‘gewoon’
deskundig uitgevoerde anesthesie. Daarbij heb ik vaak bedacht: ‘Verricht uw werk… als voor de Here’. Je kent het
duo Ezra en Nehemia, waarbij Ezra de held is die geestelijk
leidinggeeft. Mij ligt de rol van Nehemia meer: aanpakken, moed inspreken en tussendoor schietgebedjes doen.”
Paul ontmoette Robert Twycross en vond het een openbaring hoe hij uitlegde dat het vak anesthesiologie veel meer
kan zijn dan alleen hoe Paul opgeleid was. Paul voelde
binnen het vakgebied de meeste affiniteit met de pijnbehandeling, maar vond het een openbaring om ook op
de operatiekamer te kijken naar
meer dan alleen de harde getallen. Bijvoorbeeld te spreken
over de angsten van een patiënt, of om te horen dat iemand
voor de operatie slapeloze nachten had. De pijnbehandeling
stond nog in de kinderschoenen. Paul was in Nederland
pionier op dit gebied en ging
naar het buitenland om bij te
leren. De breedte van het vak bleef boeien, ook door het
opleiden van assistenten. “Het gebied van communicatie
vond ik zeer boeiend, bijvoorbeeld hoe om te gaan met
discussie, of als het op de operatiekamer spannend lijkt te
gaan worden, hoe doe je dat dan, of hoe bespreek je met
de chirurg dat er misschien een time-out nodig is, wanneer
het niet de goede kant op lijkt te gaan. Of een conflict rond
een patiënt, of familie… Ja, dat vond ik interessant om
juist samen met de assistenten te beleven.”

Je hoeft geen
evangelist te zijn.
Je kunt vanuit
je eigen positie
getuige zijn

PENSIONADO?
Op de vraag of Paul zijn werk mist, nu hij met pensioen
is, reageert hij: “Zeker, nou en of. Een geweldig vak, arts
zijn. Wat je specialisatie ook is. Wat ik zelf nu het meest
mis is het werk op de pijnpoli en het coachen van aios
in de eerste fase van hun opleiding. Een aios technische
kneepjes bijbrengen en meenemen in het denken over
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beroepsethos, zoals omgaan met dilemma’s en spanningen, dat alles bij elkaar mis ik nog regelmatig.”
Paul houdt er niet van om stil te zitten. Hij overwoog
zich in de coronacrisis aan te melden. “Maar het lijkt
erop dat er genoeg dokters zijn.” Hij hoefde door corona niet veel opzij te zetten. Hij zit in de gemeenteraad
van zijn woonplaats en dit werk kon allemaal digitaal
doorgaan. Over het werk in de gemeenteraad vertelt hij:
“Ik heb altijd interesse gehad voor de landelijke politiek. Het politieke spel interesseert me. Het uitwisselen
van belangen en het zoeken naar compromissen is niet
vergezocht voor mij. In de gemeenteraad kon ik kiezen
voor de onderwerpen die ik interessant vind, zoals zorg
en welzijn. Ik ben er druk mee bezig om zowel inhoudelijk raadsman te zijn als christen.”

CMF VOORZITTERSCHAP
Paul is al lang lid van CMF, al toen het nog PCAO heette
(Protestants Christelijke Artsenorganisatie). Aanvankelijk
slapend lid, zegt hij zelf. Na 2007 werd hij actief. Hij
deed al wat bestuurlijke taken van zendingsorganisaties en
had iets met bestuurswerk. “In 2007 werd ik door Martien Bac gevraagd om bestuurslid te worden. Dat was kort
na de voorjaarsconferentie dat als thema Medische zending
had. Hier had ik verteld over mijn ervaringen in China.
Pas bij Martiens vertrek naar Zuid-Afrika nam ik het
voorzitterschap van hem over, dat was voorjaar 2009.” Hij
wilde dit pas doen wanneer Martien niet meer in het bestuur zat, om ervoor te zorgen dat hij zich kon ontplooien. De eerste jaren waren ze druk met praktische zaken,
bijvoorbeeld grote contributiewijzigingen. “Later kwam
er voor mij meer ruimte om dingen te doen als contacten
met andere organisaties, de media en medische vorming.
Er is op dat gebied veel veranderd. IDDG bijvoorbeeld,
als visitekaartje. Ik neem nog steeds een stapeltje mee,
als ik naar vergaderingen moet. Dan laat ik het zien, of
deel het nog weleens uit. Soms ontstaan daar ook weer
gesprekken over, het kan gebruikt worden als PR. Artsen
hebben status en die kan je op deze manier gebruiken.
CMF heeft een goed imago opgebouwd, als betrouwbare
partner.” Er waren de afgelopen jaren dan ook meerdere
organisaties die hebben gevraagd om CMF-bestuursleden
in hun organisatie op te nemen. “We hebben veel bruggen geslagen naar andere organisaties.”
Wij zijn natuurlijk nieuwsgierig of Paul betrokken blijft
bij CMF. “Ik blijf lid en zal aan conferenties proberen
deel te blijven nemen. Ik heb het bestuur uitgenodigd
met me te blijven sparren en in dat geval zou ik nauwer
betrokken blijven. Wie weet komt er nog eens een ‘raad
voor advies’, van dienende mensen die veel ervaring
hebben met CMF en ‘bediening’ in de wereld.”

Collega’s niet alleen zien als mede-werkers maar
ook als mede-mensen met wie een relatie te onderhouden is,
maakt het werk rijker en veel leuker
GODS LEIDING
We vroegen hoe Paul Gods leiding heeft ervaren in zijn
leven. “Ik heb Gods leiding ervaren door hoe Hij mij
in verschillende fases geholpen heeft door allerlei stappen voor te bereiden. Een voorbeeld is de eerste dag in
het Chinese ziekenhuis waar ik in 1985 begon. Precies
die week begon op dezelfde afdeling ook een arts uit
een ander deel van China, wiens vader predikant was.
Ze hadden thuis gebeden dat hij in die verre stad een
gemeente zou vinden. Dat is er nooit van gekomen,
maar wel ontmoetten wij elkaar: de Chinese arts die
weinig Engels sprak en de Nederlander die net een
paar woordjes Chinees geleerd had. We werden partners, waarbij ik meer vrijheid had dan hij om contacten te leggen en waarbij hij mij beschermde voor overhaaste stappen en mijn tolk was.” Paul had meerdere
bijzondere ontmoetingen met mensen in China. Hij
vertelt over mensen die wilden weten wie Jezus was,
over gesprekken over geloof onder de dekmantel van
‘Engelse taalles’. Deze contacten leverden ook gevaar
op, bijvoorbeeld voor de christenen met wie hij sprak.
Toen Paul en zijn gezin weer terug waren in Nederland
was het dan ook niet mogelijk deze contacten voort te
zetten. Paul beschrijft deze korte periode in China als
een erg bijzondere tijd.
Ook heeft hij soms Gods leiding gemist. “Ik heb Gods
leiding gemist bij beslissingen die ik – ook binnen
CMF – genomen heb en die ongemak hebben opgeleverd, bijvoorbeeld in de zin van veel extra moeite of
werk. Ik zeg ‘gemist’ omdat ik die extra moeite er niet
steeds goed bij kon hebben. Ik bedoel niet dat God
er niet was, maar ik had het liever duidelijker gehad.
Oké, van een afstandje kan je dan zeggen: wees blij
met die karakteroefening als je zo ongeduldig bent
gebouwd, maar op het moment zelf voelt dat als heel
oneerlijk.” Naast het werk voor CMF en mede door
het netwerk dat hij erdoor kreeg, kon hij op een paar
andere plaatsen een bijdrage hebben. “Broeders en
zusters ontmoeten en met hen samen plannen maken… Die plaatsen van samenwerken kwamen voor
mij meestal in de plaats van andere mogelijkheden van
christelijk samenzijn – hier genoot ik pas van de christelijke gemeenschap die in Psalm 133 ‘goed en lieflijk’
wordt genoemd.” >>
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WERK – PRIVÉ
Het denken over de balans tussen privé en werk is de
laatste tien jaar nogal veranderd. Wij vroegen hoe Paul
dit ervaren heeft. “Toen ik jong was, haha!, was druk
zijn en weinig tijd over hebben geheel anders dan
tegenwoordig. Het tempo van nu, met de globalisering enzovoorts, is niet te
vergelijken met toen. Over
burn-out en hoe daarvoor
beschermd te worden, kunnen
anderen je leren, maar een
hulpmiddel wil ik je noemen.
Dat is alert zijn op the tyranny of the urgent: deadlines,
interrupties en e-mails eisen
aandacht op. Terwijl werk plannen (en dan ook tot dat
tijdstip laten rusten) ruimte geeft. Collega’s niet alleen
zien als mede-werkers maar ook als mede-mensen met

Het tempo
van nu is niet
te vergelijken
met toen
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wie een relatie te onderhouden is, maakt het werk rijker
en veel leuker. En nog een geheim wapen van me: af en
toe even niks doen, gewoon een of twee minuten uit
het raam kijken. Ik vertel je dit met aarzeling, want ik
vertel dit alles niet als normatief voor andere, jongere
CMF’ers. Ik ben gezegend met een echtgenote die mijn
inzet al die jaren heeft gesteund; mijn beide kinderen
vlogen in hun groei naar volwassenheid niet uit de
bocht; en ik slaap goed – dat alles helpt enorm.”
“Toch terug naar ‘roeping’: geroepen zijn is niet alleen
uitgenodigd zijn, alsof het gaat om een feest, maar ook
aangesteld zijn, opgeroepen. Daarbij ben je nooit aan je
lot overgelaten, nooit zonder hulp. Hij die roept, is getrouw, zoals staat in 1 Thessalonicenzen 5:24.”

TOEKOMST
We spraken ook over hoe je de relatie met God goed
houdt, in de hectiek van alledag. Paul signaleert dat de
jongere generatie CMF’ers, studenten, behoefte heeft
aan weerbaarheid. “Ik proef weleens dat studenten zich
in de knel voelen als ze spreken over hun geloof. Veel
van hen komen uit een christelijk milieu en vinden het
moeilijk om op een geloofwaardige manier over hun
geloof te spreken. Zij zouden daarin mogen ontspannen en dat is iets om te stimuleren. Wat ik misschien
iets meer had willen doen, was praten over groeien
als christen, hoe leef je met Jezus, hoe kun je omgaan
met moeiten en lijden, et cetera.” Ook voor de andere
generaties CMF’ers zouden er onderwerpen aan bod
mogen komen. “Er kan bij oudere artsen ook een soort
oppervlakkigheid en cynisme ontstaan. En dan is het
ook belangrijk om te kijken naar persoonlijk leven en
geestelijke zaken. Als dat steviger is, kan dat betekenen
dat je vrijer bent in je optreden naar patiënten of collega’s toe.” Paul vertelt dat hij naar patiënten toe niet
zo’n evangelist was. Hij heeft wel gesprekken gevoerd
met mensen die ernstig ziek waren, maar hij sprak veel
meer over geloof met collegae. “Ik heb met collegae veel
gesproken over Bijbelse waarden en wat die voor mij
persoonlijk betekenen. Dit kan meer opgepakt worden
door CMF. Door de verschillende kerkelijke achtergronden kan deze discussie wel spannend zijn, maar het
is belangrijk om persoonlijker dingen te bespreken om
jezelf goed te vormen. Als je dat onderling niet goed
kunt, kun je dat ook niet met collegae of patiënten. Dit
kan erg moeilijk zijn, maar je moet dit wíllen leren.” We
zouden een voorbeeld kunnen nemen aan de discipelen
van Jezus. “De discipelen komen in het evangelie soms
over als klunzen. Maar zíj zijn uitgekozen door Jezus.
Wij zijn niet minder onhandig. Als we onze gesprekken
soms na zouden kunnen luisteren, zou dat niet best zijn.
Het maakt nederig en stimuleert om bij te leren.”

Meditatief
Kees Aleman

Op het moment dat het
lidwoord ‘de’ of ‘het’ voor een
zelfstandig naamwoord wordt gezet, gaat het
zich onderscheiden. ‘De geneesheer’ is niet
hetzelfde als ‘een geneesheer’. ‘De tuinman’ is
niet hetzelfde als ‘een tuinman’.

KEES ALEMAN

is kinderarts met
Afrikaanse wortels die
gelooft in de aanpak
van extreme armoede
via ‘End of Poverty’
(EoP - Jeffrey Sachs)
en zich bezighoudt met
theologie en wielrennen.
En met wetenschap:
evidence-based.

Mijn Rabbi is ook hovenier
I

s Jezus werkelijk op 25 december geboren? Mogelijk niet,
maar ik koester het toch als ‘de geboortedatum’. Bethlehem
is ‘de geboorteplaats’. En Maria ‘de moeder’, die meteen al
in de vroegchristelijke kerk een erenaam kreeg: ‘θεο᾽τοκος’
wat betekent zij die God baarde en wat in het latijn ‘mater
Dei’, ofwel moeder van God, werd. De zoon van een timmerman (bouwvakker is misschien een betere vertaling) werd
een rabbijn, maar dat was niet zijn enige beroep. Hij was
ook een fisherman’s friend (veel van zijn discipelen waren
visser, onder andere Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes
en in Johannes 21 lezen we dat ze met 5+2 discipelen aan
het vissen waren) en een geneesheer, maar zijn opmerkelijkste beroep is toch wel die van hovenier.

De hovenier1. Dat hebben we aan Maria van Magdala te
danken. Een vrouw met een voorgeschiedenis2, maar door
de Geneesheer geheeld. Het is in het evangelie van Johannes
zo opgetekend: “‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus, ‘Wie zoek je?’
Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt
weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd,
dan kan ik hem meenemen.’”3 Ontroerend. Madeleine4 is in de
hof van Arimathea nog steeds op zoek naar haar dode Heiland.
Het verdriet is groot en diep. Ze vindt haar Heiland - in levende
lijve - maar door haar tranen heen herkent ze Hem niet en
denkt met de tuinman te maken te hebben. De hovenier. Geheel
per ongeluk geeft ze Jezus zo een titel die Hij verdient.
Drie hoven horen bij deze hovenier: de hof van Eden waar
alles begon, de hof van Gethsémané waar het lijden een
hoogtepunt bereikte (waar Jezus eerder ook in betere tijden
vaak te vinden was) en de hof van Arimathea, waar Hij begraven werd en opstond uit de dood. Die laatste twee hoven
liggen voor de hand, maar misschien vraag je je af wat Jezus
met de hof van Eden te maken heeft?
1
2

3
4
5
6

Op de eerste plaats: daar klonk voor het eerst de moederbelofte. In Genesis 3:15 belooft God dat uit het nageslacht van Eva
iemand zal opstaan die de kop van de slang zal vermorzelen.
Een mooie belofte want een achter-achterkleindochter van
haar zal ooit Θεοτόκος worden: zij die God baarde. Maar ook
aan het begin van het Johannesevangelie lees ik het: “In het
begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord
was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan,
en zonder dit is niets ontstaan wat bestaat.”5 Dus door Jezus is
de hof van Eden ontstaan, want niets is ontstaan zonder Hem.
Hij heeft de boom des levens in die hof geplant, laten groeien
en bloeien. Toen het kwaad in de wereld kwam, moest die
boom weg. Totdat de moederbelofte werd vervuld. Op Golgotha
stond een nieuwe boom des levens, een houten kruis waarop
de zoon van God zijn leven gaf, zodat mensen, ook al zijn ze
gestorven, toch weer mogen leven. De Herder gaf Zijn leven
voor Zijn schapen. De Hogepriester bracht het ultieme offer op
dat hout. Waarlijk een boom des levens.
Uit het boek Openbaring kunnen we opmaken dat die boom
ooit weer terugkeert. In het nieuwe Jeruzalem, als de hemel
en de nieuwe aarde bij elkaar komen, zal de boom des levens
weer bloeien en vrucht dragen op de berg van Sion. Dan
voegt de hof van Eden zich bij de andere twee tuinen in Jeruzalem en komen de drie hoven van de Tuinman bij elkaar.
Er zijn veel hoveniers, timmerlui en dokters, maar ‘de hovenier’, dat kan er dus maar één zijn, net als ‘de timmerman’
of ‘de geneesheer’6. Daarom is de geboortedatum ook 25
december en de geboorteplaats Bethlehem. Maria dacht de
hovenier van de hof van Arimethea voor zich te hebben,
maar toen Hij haar naam noemde: “Maria”, en zij de klank
van Zijn stem herkende, kwam alles bij elkaar in haar antwoord: “ραββουνι”, mijn rabbi!

κηπουρός in het origineel; hortulanus in de Latijnse vertaling van Hieronymus (en de latere Vulgata), waarin je het woord
hortus herkent.
Er zijn meerdere plekken in de Bijbel waar verhaald wordt over haar voorgeschiedenis (twaalf keer wordt zij genoemd in de
kanonieke evangelieën). In Lukas 8:2-3 lezen we dat ze door Jezus was bevrijd van zeven demonen en Hem en Zijn discipelen
uit eigen middelen onderhield.
Johannes 20:15-16 (NBV 2004).
Zo wordt ze ook wel genoemd. Magdala is een dorpje aan de westelijke kust van het meer van Galilea (de zee van Tiberias).
Johannes 1:1-3 (NBV 2004).
Platonisch, zoals in de grot van Plato. Jezus als de perfecte geneesheer. Het toonbeeld.
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Thema

Hoogspanning
of
ontspanning?
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Kees van der Knijff
is theoloog en voor-

Die Qual der Wahl.
ganger in de PKN.
Kees is getrouwd met
De Duitse term voor
Esther (werkzaam als
keuzestress is nog sterker en wellicht
arts), ze hebben drie
kinderen. Het gezin
aansprekender voor medici. Tegelijk drukt
bereidt
zich momende uitdrukking kernachtig uit dat we hier
teel voor op een uitte maken hebben met een serieus probleem
zending naar Libanon.
van onze tijd, een ziekte zelfs. Veel mensen,
vooral ook onder de jongere generaties, lijden
onder de vele belangrijke keuzes die gemaakt moeten worden, vaak al op jonge leeftijd. Onder
geneeskundestudenten en artsen zal dat niet anders zijn. Meer dan in andere beroepsgroepen leg
je als arts veel vast met de keuze voor bijvoorbeeld een specialisatie.

KEES VAN DER KNIJFF

Over keuzestress en de leiding van God
V

oor wie gelooft in een persoonlijke God komen daar
spannende vragen bij kijken. Want hoe zit het met
roeping en onze eigen keuzes? Als we geloven dat God
het leven van de gelovigen leidt, betekent dat dan dat we
altijd duidelijk moeten hebben wat God van ons wil? Hoe
zit het met onze eigen gaven, verlangens en plannen?

GODS LEIDING
In veel populaire benaderingen van Gods leiding is een
grondgedachte dat God voor ieder gelovige een ‘plan’
heeft en dat Hij op cruciale keuzemomenten op enige
manier inzicht in dat plan voor ons leven geeft. Er wordt
daarbij benadrukt dat we moeten zoeken naar Gods wil
voor ons leven. Een probleem van die benadering is dat
veel gelovigen ervaren dat ze rondom grote beslissingen
helemaal geen duidelijkheid krijgen wat God nu precies
van ze wil. Met als gevolg dat de toch al grote keuzestress
verder uitvergroot wordt. Want moeten we nu wachten
tot God alsnog duidelijkheid geeft, of toch maar een
keuze maken zonder dat we Gods leiding ervaren hebben?
Deze benadering van Gods leiding leidt maar al te vaak
tot hoogspanning, soms zelfs tot overspannenheid.
Tegen deze achtergrond is er de laatste decennia - terecht meer en meer kritiek gekomen op de nadruk op het zoeken
naar Gods wil.1 Vanuit het geloof in Gods voorzienigheid
is de eerste kerngedachte, dat God een bedoeling heeft met
ons leven, onder christenen breed gedeeld. We kunnen dat
theologisch op verschillende manieren uitwerken, maar
1

de gedachte als zodanig heeft duidelijk Bijbelse gronden.
De tweede stap is problematischer: is het terecht om Gods
leiding zo op te vatten dat Hij
ons op kernmomenten op enige
manier inzicht geeft in dat ‘plan’?
Van verschillende kanten is benadrukt dat God ons de vrijheid
én de verantwoordelijkheid geeft
om onze eigen keuzes te maken.
Dat roept een paar vervolgvragen
op: wat blijft er dan nog over van
het geloof in Gods leiding? Is die
benadering, waar de eigen verantwoordelijkheid benadrukt
wordt, niet eerder stressverhogend dan ontspannend? En
wat betekent dit voor de praktijk van ons leven?

Hoe zit het
met onze eigen
gaven, verlangens
en plannen?

LEIDING EN HEILIGING
Wanneer we de vrijheid en verantwoordelijkheid om
eigen keuzes te maken benadrukken, blijft er dan nog
iets over van het geloof in Gods leiding? Om zinvol over
Gods leiding te blijven spreken moeten we daar anders
tegenaan kijken. Gods leiding heeft in veel gevallen niet
zozeer te maken met een specifieke route die Hij ons
wijst als met een levensperspectief dat Hij ons geeft.
Wanneer het in de Bijbel over leiding gaat dan gaat het
enerzijds om het leren onderscheiden tussen goed en
kwaad, anderzijds om het leren onderscheiden hoe ons
christelijke levensperspectief onze keuzes beïnvloedt. >>

Vaak wordt gewezen op de bijdrage van Friesen als de eerste aanzet. Friesen G. Decision Making and the Will of God.
Colorado Springs: Multnomah Publishers; 1980.

IDDG Juni 2020 | 15

Om te beginnen met het eerste: de Bijbel spreekt slechts
op een paar plaatsen over de leiding van de Geest.2 In die
contexten gaat het expliciet om goed en kwaad: de Geest
leert de gelovige het oude leven onder de macht van de
zonde af te leggen en het nieuwe leven in de Geest op te
nemen. Dat leidt tot de zogenaamde ‘vrucht van de Geest’
in plaats van de vruchten van het vlees. Die leiding van
de Geest is natuurlijk cruciaal voor het christelijke leven,
maar minder direct toepasbaar als het gaat om belangrijke
keuzes die tot keuzestress leiden. Dat zijn immers meestal
geen keuzes tussen goed en kwaad, maar keuzes waarbij
we meerdere goede opties tot onze beschikking hebben.
Juist die ‘luxe’ aan goede mogelijkheden maakt het voor
ons vaak zo lastig.3 Het kiezen van een specialisatie is
een perfect voorbeeld: niemand
heeft het daarbij over goed of
fout, maar het is een beslissing
met grote gevolgen voor je
leven. De tweede invalshoek is
daarom belangrijker: leren onderscheiden hoe een christelijk
levensperspectief onze keuzes
beïnvloedt. Paulus zegt dat in
Romeinen 12 zo: “Word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing
van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de
goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.”

Gods leiding
heeft alles te maken
met de heiliging
van ons leven

Over deze tekst valt heel veel te zeggen, maar de kern is
dat het onderscheiden van Gods wil alles met een innerlijke transformatie te maken heeft. In lijn met Paulus zouden we daarom kunnen stellen: Gods leiding

heeft alles te maken met de heiliging van ons leven.
Wanneer wij ons meer en meer laten leiden door een
christelijke gezindheid, en niet door de gezindheid die
we in de wereld aangeleerd krijgen, dan leren we in te
zien wat Gods wil is.

CHRISTELIJKE WIJSHEID
Eén van de belangrijkste, en in onze tijd wellicht wat ondergewaardeerde ‘vruchten’ van het transformerende werk
van de Heilige Geest, is wijsheid. Bij wijsheid moeten
we dan niet denken aan intelligentie maar aan een op de
praktijk georiënteerde wijsheid, levenswijsheid. Wijsheid
die ons leert eerlijk naar onszelf en onze (on)mogelijkheden te kijken. Vooral ook wijsheid die ons leert te zien
hoe we ons leven en onze gaven vruchtbaar in kunnen
zetten in het licht van Gods Koninkrijk. Vruchtbaar zijn
in Gods Koninkrijk moeten we daarbij niet te smal opvatten, het gaat zowel om de salus (het heil) als om de shalom
(het welzijn) van onze naaste. Die twee hoeven we niet uit
elkaar te trekken. Wie zich inzet voor de gezondheid van
zijn of haar medemens en dat doet vanuit het geloof, die
mag zich vruchtbaar weten.
Tegelijk daagt christelijke wijsheid ons wel uit regelmatig kritisch naar onze levenspraktijk en onze keuzes te
kijken. Wijsheid in de navolging van Christus kan niet
uitsluitend gericht zijn op eigen comfort, op zelfverwerkelijking, op de eigen carrière en plannen. Een leven in
navolging van de gekruisigde Christus kan offers van
ons vragen, ook als het om onze toekomst als arts gaat of
om de specialisatie waarvoor we kiezen.

2

Zie Romeinen 8:14 en Galaten 5:18.

3

Dit verklaart ook waarom er juist in de moderne, rijke, westerse wereld zoveel aandacht is voor het thema van Gods
leiding. In eerdere perioden hadden en op andere plaatsen hebben de meeste mensen simpelweg niet de luxe om zich over
dergelijke keuzes druk te maken.
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ROEPING
Daarmee raken we aan het thema ‘roeping’. Vanouds
valt de gezondheidszorg wat dat betreft onder de ‘bevoorrechte’ beroepen: kerk, zending, gezondheidszorg en
onderwijs werden vaak aanbevolen in oudere geschriften
over Gods roeping, en wie in deze sectoren werkt zal
zijn of haar werk veel eerder als een roeping beschouwen dan bijvoorbeeld een accountant.4 Toch schuilt er
in dat hoge roepingsbesef ook een gevaar. Met name
in de gereformeerde theologie is altijd sterk benadrukt
dat werk en roeping niet samenvallen. We moeten ons
roeping veel meer voorstellen als een ensemble waarin de
verschillende aspecten van ons leven samenkomen.5 Het
hele leven is een roeping. Juist voor wie het werk sterk
als roeping ervaart, is dat een blijvende uitdaging. Het
gevaar is dan immers groot dat juist de andere aspecten
van het leven in het gedrang komen. Blijft er, naast het
werk als arts, ruimte over voor gezin of familie, voor
taken in een kerkelijke gemeente, of voor een vorm van
vrijwilligerswerk? Hier zijn geen pasklare antwoorden,
maar de vragen moeten we wel eerlijk blijven stellen.
Wanneer we voor een specialisme kiezen dat een groot
deel van ons leven het uiterste zal vergen qua uren en
energie, kunnen we dat beter doen met de eerlijke afweging dat andere wegen daarmee onbegaanbaar worden,
dan onszelf voortdurend in bochten blijven wringen.
Maar ook wanneer we kiezen voor een specialisatie die
meer nevenactiviteiten mogelijk maakt, blijft het zelfonderzoek van belang: waar besteed je die extra tijd en
energie dan aan? Cruciaal is in beide gevallen het inzicht

dat onze roeping niet samenvalt met onze carrière, maar
vraagt om een voortdurend zoeken naar balans tussen de
verschillende aspecten van ons leven.

STRESSVERHOGEND OF ONTSPANNEND?
In het voorgaande heb ik benadrukt dat het goed mogelijk is te geloven in Gods leiding en tegelijk de eigen
keuzevrijheid en de bijbehorende verantwoordelijkheid
volledig recht te doen. God
leidt ons als gelovigen door het
transformerende werk van Zijn
Geest en Hij leidt ons leven
door onze eigen keuzes heen.
Waarom is dat nu ten opzichte
van het eerder beschreven model
een meer ontspannen visie op
Gods leiding? Allereerst heeft
dat ermee te maken dat minder
de nadruk gelegd wordt op de
ene ‘wil van God’. De gedachte
dat we de precieze weg moeten vinden die God met ons
voor ogen heeft, laat weinig ruimte over voor fouten. De
gedachte dat we de verkeerde weg kiezen, en daarmee
Gods wil ‘missen’, heeft een verlammende werking. De
hier voorgestelde visie op Gods leiding en het maken van
keuzes heeft die verlammende werking niet, omdat ze
makkelijker kan rekenen met verschillende goede opties.
In heel veel situaties valt nu eenmaal niet te zeggen dat één
keuze de goede is en daarmee alle anderen niet. Wat het
ingewikkeld maakt is nu juist dat er zoveel goede opties
lijken te zijn. Dat betekent ook, en dat is de tweede reden >>

Wijsheid
die ons leert eerlijk
naar onszelf en
onze (on)mogelijkheden te kijken

4

Wie op een christelijke studentenvereniging gezeten heeft of zit, herkent dit wellicht. Studenten geneeskunde ervaren veel
makkelijker een innerlijke drive voor hun vakgebied dan bijvoorbeeld studenten economie, die vaak tijdens de studie veel
vragen hebben over de intrinsieke ‘zin’ van hun vakgebied.

5

De aanduiding van roeping als ensemble is afkomstig van de Engelse ethicus Oliver O’Donovan. Zie O’Donovan O. Finding
and Seeking. Grand Rapids: Eerdmans; 2014.
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voor ontspanning, dat er ruimte is voor trial and error. Als
beperkte mensen zullen we nu eenmaal keuzes maken,
soms ook heel ingrijpende keuzes, waar we achteraf spijt
van hebben. Maar, en dat is het belangrijkste, deze benadering doet het meeste recht aan
het genadige karakter van God.
Daarom hoeven we niet bang te
6 tips:
zijn door onverstandige keuzes
1. Durf te kiezen
Zijn plannen met ons leven te
2. Reken met onzekerheid
dwarsbomen, maar mogen we
onze gebrekkige keuzes, vaak
3. Wees nuchter
in veel onzekerheid genomen,
4. Blijf in de spiegel kijken
toevertrouwen aan Zijn genade.
5. Trek samen op
Voor wie leert te leven vanuit
6. Vertrouw op Gods genade
Gods genade is er dan ook geen
reden voor keuzestress.

PRAKTISCHE CONSEQUENTIES
Wat zijn, naast de ontspanning die gelovig omgaan met
eigen keuzes en Gods leiding kan geven, de praktische
consequenties voor wie zelf voor een keuze staat? Wat
hebben we eraan wanneer we een specialisatie moeten kiezen? Kunnen we er iets mee wanneer we gevraagd worden
voor een kerkenraad terwijl er naast ons werk eigenlijk al
te weinig tijd overblijft? Aan het slot van dit artikel wil ik
zes punten noemen die volgens mij voortvloeien uit de
hier voorgestelde benadering van Gods leiding.
1. Durf te kiezen. Keuzestress heeft alles te maken
met angst. Angst om het verkeerde te kiezen, angst
om door onze keuze andere kansen mis te lopen.
Juist een christen zou zich niet door de angst
moeten laten regeren, ook niet wanneer het op
ingrijpende keuzes aankomt. De gedachte dat God
ons leven leidt, ook wanneer wij daar niets van
zien, is bedoeld als troost en hoeft dan ook niet
drukverhogend te werken.
2. Reken met onzekerheid. Angst is dus niet nodig, maar
we moeten er niet gek van opkijken als belangrijke
beslissingen met onzekerheid en innerlijke onrust
gepaard gaan. De werkelijkheid is complex en voor
veel levensvragen bestaan geen pasklare antwoorden.
Beslissingen met veel gevolgen voor onze toekomst
blijven daarom in zekere zin altijd een waagstuk.
3. Wees nuchter. In het verleden werd soms wel gesteld
dat God mensen meestal roept voor taken waarvoor ze
niet geschikt zijn en waar ze helemaal geen zin in hebben. En inderdaad, uit de Bijbel zijn zulke voorbeelden
bekend. Maar ze zijn niet de norm. Tenzij God op een
6

ingrijpende en overduidelijke manier roept tot een taak
(en dat dat soms gebeurt hoeven we niet te ontkennen) mogen we nuchter omgaan met onze gaven, onze
voorkeuren en verlangens. Juist dan, wanneer we onze
gaven serieus nemen en de verlangens van ons hart
volgen, eren we God als onze Schepper en rekenen we
met de Geest die in ons woont.
4. Blijf in de spiegel kijken. Omdat onze roeping ons
leven omvat, en dus verschillende aspecten bevat,
moeten we onszelf en elkaar eerlijk blijven bevragen
op de balans in ons leven en de prioriteiten die daaruit spreken. Wat zegt het over onze echte prioriteiten
als we zeggen geen carrièretijger te zijn maar in de
praktijk nooit tijd hebben om een taak in de kerkelijke gemeente op te pakken? En wat zegt het over
wat voor ons belangrijk is wanneer we wel jaarlijks
tijd en geld hebben voor een week quality time met
ons gezin, maar nooit quantity time voor de dagelijkse dingen? Het is nodig voortdurend in de spiegel te
kijken, omdat onze levenspraktijk vaak veel eerlijker
is over onze prioriteiten dan onze mond.
5. Trek samen op. Als het over Gods leiding gaat, gaat
het vaak over persoonlijke keuzes. Over Gods wil
met mijn leven. Maar als gelovigen zijn we niet bedoeld om de dingen alleen te doen en onze levens
zijn op allerlei manieren vervlochten met die van
anderen. Er is dan ook, zeker onder christenen, alle
reden om rond ingrijpende keuzes advies te vragen
aan anderen. Het uitwisselen van ervaringen (ook de
mindere ervaringen!) en het elkaar bevragen op onze
motieven is een kwetsbaar proces, maar vaak veel
zegenrijker dan we van tevoren denken.
6. Vertrouw op Gods genade. Toen Dietrich Bonhoeffer
in 1939 in de Verenigde Staten was, kon hij daar
niet aarden. Steeds meer kreeg hij het gevoel terug
te moeten naar zijn familie, zijn land en zijn volk.
Hij wist welke consequenties dat kon hebben en
miste absolute zekerheid over de weg die hij moest
gaan. Toch keerde hij terug naar Duitsland. In zijn
dagboek benadrukt hij dat we ten diepste handelen
uit motieven die ook voor onszelf verborgen blijven. ‘Maar’, zo sluit hij af: ‘ook wanneer we geloven
in onze beslissingen geleid te worden door God, is
het goed om ze terug te leggen in Gods genadige
handen met het gebed dat Hij Zijn genade ook
uitstrekt over onze beslissingen.’ Daar kan geen
keuzestress tegenop.6

Voor wie geïnteresseerd is in verdere achtergronden en consequenties verwijs ik graag naar de toegankelijkere versie van
mijn proefschrift die binnenkort verschijnt bij uitgeverij Groen onder de titel De Heer is mijn Herder, maar hoe leidt Hij mij?
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Coassistentencolumn
Marlinde van
Baaren is zesdejaars

De tijden zijn
geneeskundestudent
veranderd. Toen ik een
aan de Vrije Universiteit
in Amsterdam. Naast
tijdje geleden “ja” zei tegen het schrijven van
haar studie geniet
de coassistentencolumn in dit tijdschrift, had
zij van pianoles, het
blijven ontdekken van
ik niet kunnen vermoeden dat de eerstvolgende
Amsterdam en van
column bijna ongetwijfeld in het kader van het
diverse sociale contacten.
coronavirus zou komen te staan. Afgelopen tijd
is mijn mailbox volgestroomd met mailtjes over
dit virus. Wekelijkse corona-updates van de universiteit. Coschappen die stilgelegd zijn. Symposia
die niet doorgaan. Meetings die afgezegd worden. COVID-19-updates van PubMed, Medscape en
UpToDate, websites waar je als geneeskundestudent geregistreerd staat. Je zou er moe van worden.

MARLINDE VAN BAAREN

Huidhonger
L

iever zou ik opschrijven dat ik er niet moe van werd.
Dat het allemaal nog wel te overzien is. Dat een
1,5-meter-samenleving bést wel even werkt. Maar dat
zou niet eerlijk zijn. Vandaag las ik van de NOS
een artikel met de kop ‘Harvard-studie:
zonder vaccin nog jaren afstand houden’.
De gevolgen die dat heeft voor hoe
wij onze medemens zien en omgaan
met fysieke afstand zijn groot.
Mensen hebben behoefte aan fysiek
contact. Aan een hand om kennis te
maken. Een arm om je schouder. Een
onschuldige botsing op straat.
Ik moest denken aan de term
huidhonger; een intens verlangen om
aangeraakt te worden. Mensen gaan
soms tijdenlang zonder fysiek contact door
het leven en dan kan huidhonger ontstaan.
Lieza Röbben maakte er een documentaire over.
Ze vertelt dat ze een masseuse sprak die vertelde dat ze
meer tijd kwijt is aan het nagesprek dan aan de massage
zelf. Mensen ontdooien als ze aangeraakt worden.
Het gevolg van leven in een 1,5-meter-samenleving
is niet per definitie huidhonger. Maar we zullen de
dichtbije aanwezigheid van mensen gaan missen. Laten
we daarom, zeker als zorgverleners, niet schromen
om patiënten af en toe aan te raken. Laten we elkaar
daarnaast, juist in tijden van corona, wat vaker in de
ogen kijken - dat is het minste wat we kunnen doen.
Met de woorden van Hugo de Jonge een hart onder de
riem voor de komende tijd: “Houd afstand tot elkaar,
maar oog voor elkaar”.
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Thema

Arts en roeping
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Bert Nanninga

BERT NANNINGA

Na een lange periode van
voorbereiding vertrok ik met
mijn gezin in 1993 naar Malawi om er via
Memisa Medicus Mundi (MMM) werkzaam te
zijn in een van de 15 missie-ziekenhuizen die
het land telde; ik zou er ruim 18 jaar blijven.
Sinds 2016 ben ik inmiddels weer in Nederland
werkzaam als transcultureel psychiater. Ben ik zo vraag je je misschien af - ergens een roeping
misgelopen? Dit stukje gaat over leven als arts
met een roeping en over geroepen om arts te
zijn: ik nodig je uit de verschillen te zoeken!

is transcultureel
psychiater en heeft
meerdere werkplekken,
onder andere bij het
COA Deventer. Hij
werkte van 1993 tot
2011 in Malawi als
tropenarts in diverse
ziekenhuizen en
stond aan de wieg
van het Matunkha
Centrum in Rumphi
(www.matunkha.com).
Van 2012 tot 2018 was hij bestuurslid van CMF
Nederland en betrokken bij de regionale ICMDAEurasia-commissie. In zijn lokale kerkgemeente
is hij lid van het oudstenteam en verzorgt hij met
regelmaat spreekbeurten. Bert is getrouwd, houdt
van hardlopen en klussen met zijn minitrekker,
heeft 4 kinderen en 5 kleinkinderen.

TERUG NAAR EIND VORIGE EEUW

ELKE CHRISTEN IS GEROEPEN

D

Als arts werkzaam in het op-vier-na-armste land ter
wereld met ‘s werelds hoogste hiv-prevalentie (1995),
kreeg ik de opmerking ‘je moet wel geroepen zijn om
zulk soort werk te doen’ vaak
te horen. Mijn antwoord was
steevast ontwijkend en dat ik
een dergelijke labeling liever
aan een toekomstige generatie
zou willen overlaten. Dat was
vooral omdat ik bespeurde dat
‘roeping’, ‘geroepen zijn’ in het
kader van ‘zendeling zijn’, als iets
uitzonderlijks en eerwaardigs
werd beschouwd. Niet iedereen
is geroepen was de nuchtere
opvatting en als zendingsarts ben
je dus schijnbaar heel speciaal.
Hudson Taylor dacht daar
radicaal anders over: “Je wordt
geen zendeling door een oceaan
over te steken”, was een van zijn
motto’s. Iedere gelovige diende
volgens hem te zoeken naar
Gods wil: Hij wil dat we leven vanuit een bewustzijn
van Zijn aanwezigheid en leiding, waar en in welke
context we ook (werkzaam) zijn. Ieder christen zou de
bereidheid moeten hebben te gaan waar God hem/haar
zendt, en dat niet iedereen in China of Malawi belandt
maar velen gewoon in Nederland blijven, is gelukkig de
norm. De gemiddelde zendeling overleeft het namelijk
niet zonder thuisbasis. >>

e bekende WHO-Alma Ata conferentie van
1975 had Health for all by the year 2000
geproclameerd: vaccinaties waren op grote schaal
ingevoerd, er was toegang tot schoon drinkwater
en hygiëne, family-planning en onderwijs waren
speerpunten van elk ontwikkelingsprogramma
en zendingsziekenhuis. Er was wereldwijd veel
gezondheidsoptimisme en tot begin jaren ’80
was deze declaratie leidend in alle multilaterale
ontwikkelingsafspraken. Echter, de hiv/aidspandemie
gooide op ongekende schaal roet in het eten: veel
goed opgeleide mensen (daarvan waren er relatief
weinig in ontwikkelingslanden) stierven aan deze
ziekte, tuberculose stak ongenadig de kop op en
gezondheidszorgsystemen over het hele Afrikaanse
continent vielen als dominostenen omver. Ook
tropenartsen overleden aan aids en dat ontnam een deel
van de nieuwe lichting tropenavonturiers de moed naar
Afrika te vertrekken. Personele ondersteuning werd
bovendien vanuit de VN ontmoedigd omdat expats
vacatures zouden bezetten die door lokale mensen
ingevuld konden worden. Toen het jaar 2000 naderde
verstomde de Alma Ata-slogan en onverhoopt was
medische hulp aan ontwikkelingslanden inmiddels uit de
mode geraakt. Een enkele diehard enthousiasmeerde voor
een Vision 2020 als alternatief in de hoop dat twintig jaar
extra de achterstanden alsnog zou kunnen repareren.
Als voorvechters van global health staan we anno 2020
tijdens de corona-pandemie echter opnieuw met de
rug tegen de muur: heeft een medische roeping dan
geen blijvende impact, of is roeping wellicht een
dynamisch proces?

God wil
dat we leven
vanuit een
bewustzijn van
Zijn aanwezigheid
en leiding, waar
en in welke
context we ook
(werkzaam) zijn
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WIE OREN HEEFT, WEET DAT ER EEN
BEROEP OP HEM KAN WORDEN GEDAAN
Ik zou mijn 18 jaar werken in Malawi zo weer overnieuw
doen, ik voelde me er als een vis in het water. En over het
werk dat ik nu als psychiater in Nederland doe, denk ik
precies hetzelfde. Dat je jezelf in je werkzaamheden op
je plek voelt is een immens privilege en het heeft alles
te maken met roeping: het je in ‘je plek’ veronderstelt
immers dat je gelooft dat er Iets of Iemand is die plekken
aan mensen toebedeelt. We zijn beelddrager van de
Schepper Zelf en door Hem aangesteld als hoogst
verantwoordelijke voor Zijn schepping (Genesis 1:28).
Dat is geen kleinigheid en een zeer nobele taak; ook in de
gebroken schepping verwacht God dat we Hem als
Schepper eren (Romeinen 1:20,21) en dat we Hem
in een zoektocht ‘al tastend
zouden vinden’ (Handelingen
17:27). Die opdracht heeft
elk mens. Als christen is de
roeping specifieker, hij kent
immers God en meer nog: hij
weet zich door God gekend
(Galaten 4:9). Onze roeping is
dat we geheiligd worden, apart
gezet voor Zijn Koninkrijk
(1 Thessalonicenzen 1:12 en
4:7) en dat we op Gods Zoon
Jezus gaan lijken (Romeinen
8:28,29). Paulus maakt
onderscheid tussen ‘zich vanaf
zijn geboorte apart gezet te
weten’ en het feit ‘dat hij
geroepen werd’ (Galaten 1:15): je kunt geen beroep doen
op wie niet oproepbaar is, daar weten wij als medische
24-uursdienstdoeners alles van. God kende ons tevoren
en heeft voor ons allen goede werken klaarliggen: het
is aan ons die te ontdekken (Psalm 139; Efeze 2:10) en
Gods influisteringen te horen (Jesaja 30:21). Wie God
gehoor geeft, gedraagt zich dus als een geroepene.

Naast Gods
voorziening in
context en talenten zijn goede
opleidingen en
trainingen even
onmisbaar als
wijze raadgevers
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GOD IS HET DIE DEUREN OPENT EN SLUIT
De vraag is of ik dat heb ontdekt en of ik daaraan heb
beantwoord. Hoe kwam ik ertoe om met een gezin met
vier kleine kinderen voor onbestemde tijd naar Malawi
te vertrekken?
Laat ik beginnen met een genetische predispositie: ik
werd geboren in een gezin van een huisarts die zijn
praktijk aan huis voerde. In een volle wachtkamer bij
mijn favoriete oudere bezoeker op schoot klimmen,
mee met vader op huisvisites, aan de geur van
ontsmettingsmiddelen gewend raken, een boekenkast
vol met fraaie medische platen… daar wilde ik bij
horen! En daarbij groeide ik op in een gezin met de
Bijbel waar zendingsnieuws werd gedeeld. Ik was
dol op de sporadische dia-avonden van bezoekende
zendelingen. Vanaf m’n vroege jeugd wilde ik dokter
worden, en dan naar Afrika vertrekken. Dat leek me
een geweldig avontuur en was iets waarvoor ik al jong
de gewoonte had te bidden. Zo waren mijn genen, mijn
contextuele vorming (wat ik dus passief meekreeg) en
het belang van bidden en je toe-eigenen van het Woord
belangrijke factoren in de keuzes die ik later maakte.
Ik had na de middelbare school een uiterst ongunstig
lotingcijfer bij de numerus fixus voor de studie
geneeskunde. Het wonder geschiedde echter en ik werd
bij die eerste loting toegelaten. Voor het tropenavontuur
kon beginnen, lagen er eerst nog een hoop nuchtere
studietaken en te stampen feiten: in Gods Koninkrijk
tellen diploma’s evenzeer. Na de studie had orthopedie
mijn voorkeur, om zo mogelijk als specialist naar Afrika
te gaan en betrokken te raken bij het opleiden van
personeel. Hoewel ik het tot drie keer toe tot de laatste
sollicitatierondes haalde, kreeg ik uiteindelijk geen
opleidingsplek. Door de psychologische chirurgenanalyse werd ik ‘te sociabel’ bevonden voor dat
specialisme en voor eens en altijd afgewezen. Voor
huisartsgeneeskunde werd ik drie keer op rij uitgeloot.
Het was de tijd van overschot aan basisartsen.

Gelukkig deed ik intussen veel ervaring op in de snijdende
vakken obstetrie, chirurgie en later als arts-assistent
cardiochirurgie/ic. Al die jaren was mijn verlangen naar
Afrika te gaan op de achtergrond aanwezig gebleven. Was
mijn brede ervaring inmiddels voldoende om dan zonder
verdere specialisatie te vertrekken? Ik ging daarover in
gesprek met een oudste uit onze gemeente, vroeg om raad
en besprak met hem mijn opties. Deze mentorgesprekken
hebben mij zeer geholpen de knoop door te hakken. Ik
stopte met de assistentschappen, besloot niet langer te
wachten op een opleidingsplek en vertrok om te gaan
studeren aan het Leopold Instituut voor Tropische
Geneeskunde in Antwerpen. Ik zou geen paar jaar gaan,
maar mijn keuze was langetermijn-tropengeneeskunde en
ik wilde een gedegen scholing daartoe.
Daarmee kom ik bij de volgende factoren: naast
Gods voorziening in context en talenten zijn goede
opleidingen en trainingen even onmisbaar als wijze
raadgevers. Psalm 25 zegt het mooi: ‘Hij zal degene
die oprecht zoekt onderwijzen in de weg die hij te
verkiezen heeft’ (vers 12, Statenvertaling). Met andere
woorden: God toont iemand de weg, en laat de keuze
uiteindelijk aan de goede hoorder. Als iemand dan
meent aan de oproep van God gehoor te geven, is er
Zijn belofte dat Hij trouw is en het ook zal waarmaken
(1 Thessalonicenzen 5:24). Dat met enige frequentie
te mogen ervaren is ongelooflijk inspirerend en geeft
aanleiding tot nederigheid en dankbaarheid. Het is
eveneens een onmisbare factor. Mozes verwoordde
die behoefte met: “als Uw aangezicht niet meegaat,
laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exodus
33:15). Het is van belang te blijven vragen om Gods
aanwezigheid en bevestiging als je eenmaal een richting
bent ingeslagen.

ROEPING EN VOORTSCHRIJDEND INZICHT
Nadat er dus een heel aantal deuren waar ik op klopte
in mijn leven, gesloten waren gebleven (en er ook
nog andere deuren open stonden waar ik meende niet

doorheen te moeten gaan), kreeg ik van MMM het
aanbod in Malawi te gaan werken. Merkwaardig, want
ik had op een of andere manier al sinds tien jaar een
voorliefde voor dat land gekoesterd! Zoals gezegd, dat
waren prachtige jaren, ik
meende en hoopte eigenlijk
dat het een missie voor
onbepaalde tijd was. Toch
kwam ik uiteindelijk weer
terug en begon in Nederland
alsnog aan een specialisatie
tot psychiater. De factoren
die ook toen weer een rol speelden bij mijn keuzes
heb ik al de revue laten passeren. Omdat het een
dramatische ommezwaai voor me betekende, vroeg
ik God heel concreet om een specifiek woord uit Zijn
Woord: gelukkig kwam dat, het Bijbelgedeelte in mijn
leesrooster destijds bevatte een vers dat duidelijk tot
mij sprak. Ik kon daarna mijn werk in Malawi met een
gerust hart overdragen aan anderen. Als een ontijdig
geborene (1 Corinthiërs 15:8) zag ik het licht, rondde
alsnog een specialisatie af en werd psychiater.

God is het
die roept, de vraag
is of je luistert

CONCLUSIE
Was ik als mens geroepen om arts te zijn? Als arts
geroepen om in Malawi te gaan werken? Was Malawi
een lange omweg om later als transcultureel psychiater
aan de slag te kunnen gaan? Wie het weet mag het
zeggen. Of was en is het gewoon mijn roeping om als
christen invulling aan mijn leven te geven, waarbij
het arts-zijn in een lijdende wereld een bijzondere
verantwoordelijkheid met zich meebrengt? Collega
Lukas zei immers: “Van iedereen die veel gegeven is, zal
ook veel gevraagd worden” (Lukas 12:48). God is het
die roept, de vraag is of je luistert. Die overweging helpt
mij nederig te blijven en zorgt ervoor dat ik mijn oren
openhoud; wie weet komt er nog eens een spannende
wending in mijn leven!
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Column
WILLEM EN JOANNE FOLMER

Sinds 10 maart is
de coronapandemie
ook gearriveerd in Congo. Terwijl het de
westerse maatschappijen op z’n kop zet en
het daar de grootste crisis ‘sinds de Tweede
Wereldoorlog’ is, blijft het in Congo wellicht
een relatieve crisis.

Als tropenartsen
helpen Willem
en Joanne bij de
wederopbouw van
een klein christelijk
ziekenhuis in het Ituri
regenwoud van DR
Congo. Zij hebben
drie kinderen: Lukas
(5), Annelie (3) en Joas (3 mnd). Joanne is gek
op obstetrie en wil bevallen zo veilig mogelijk
maken. Willem houdt van allerlei praktische
zaken zoals het repareren van het solarsysteem of
het plaatsen van een fixateur externe.

Coronacrisis
in Congo
T

en eerste omdat het maar de vraag of het zo heftig zal
verlopen als in de westerse landen. Van de Congolese
bevolking is slechts 4% van de mensen ouder dan 60 jaar.
Daarnaast is er minder obesitas, diabetes en cardiovasculair
lijden, alhoewel de noncommunicable diseases hier aan een
forse opmars bezig zijn. Door deze twee verschillen zal de
mortaliteit mogelijk lager uitvallen dan in Europa. Daar
tegenover staan natuurlijk problemen zoals ondervoeding,
tuberculose en hiv/aids, maar het is nog niet precies duidelijk wat voor risico deze patiëntengroepen lopen.
De epidemiecurve afvlakken voor de intensive care-bezetting is in ieder geval niet nodig. Congo, met meer
dan 70 miljoen inwoners, heeft zo’n vijf beademingsmachines en ook zuurstof is zeer beperkt aanwezig. Er gaan
professionele geluiden op die zeggen dat we in Afrika
niet dezelfde regels moeten hanteren als in Europa, zoals
social distancing en lockdown. Het hanteren van deze
regels zal hier waarschijnlijk voor meer doden zorgen
(door voedselonzekerheid, werkloosheid en sociale
onrust) dan het virus zelf. De meest effectieve techniek
lijkt shielding, waarbij kwetsbare mensen apart komen te
wonen, terwijl de gezonde populatie wordt geïnfecteerd.
Maar dit is in de praktijk moeilijk te implementeren.
Ten tweede is de coronacrisis in Congo letterlijk een
relatieve crisis omdat er gewoon veel andere crises zijn.
De bloedige burgeroorlog, die meer dan vier miljoen
levens heeft gekost, is in 2004 afgelopen, maar er zijn
nog steeds veel gewapende conflicten. Op dit moment
zijn wij zelf geëvacueerd en ons ziekenhuis in Itendey is
dicht in verband met aanvallen van een rebellengroep.
Duizenden mensen moeten (weer) vluchten.

24 | IDDG Juni 2020

Ook de ebola-epidemie die nog steeds aanwezig is, heeft
meer dan 1000 levens geëist. Daarnaast woedt er op
dit moment een mazelenepidemie met meer dan 6000
doden, met name onder jonge kinderen. En er is sprake
van veel armoede, werkloosheid en corruptie. Kortom,
cynisch gezegd: daar kan corona ook nog wel bij.
In de kerk hoor je daarom regelmatig bidden: “God,
waarom steeds Congo?”, of zoals onze buurman-pastor
bad: “Waarom eiste U wel het bloed van Abel op, maar
niet het bloed van duizenden Congolezen?”
Heer, ontferm U over Congo.

Van de bestuurstafel
De ledenvergadering, die
geen doorgang vond door
het niet doorgaan van de Voorjaarsconferentie,
zou het moment zijn van afscheid nemen
als voorzitter van de vereniging. Dat gebeurt
daarom noodgedwongen wat meer stilletjes
– de handdruk volgt wanneer alles rond de
coronacrisis weer wat weggetrokken is.

PAUL LIEVERSE

I

n 2007 vroeg Martien Bac mij om aan het bestuur
te gaan deelnemen, later om de voorzittershamer
van hem over te nemen. Daarmee startte een nieuw
avontuur. Wat mij direct opviel was dat bij het
amateurisme dat onze vereniging ook een beetje
kenmerkt, zoveel kostbare mensen het werk draaiende
houden en daarin voorbeelden voor me zijn. Dus naast
de paar bestuursleden: de redactie van dit magazine, de
studenten in de faculteitssteden die iedere keer opnieuw
creatieve acties bedenken om vorm te geven aan de
tijdloze opdracht om elkaar op te bouwen en elkaar
te bemoedigen, enzovoorts, enzovoorts. Misschien is
bestuurslid zijn wel dé plaats om dit familiegevoel het
meest te kunnen ervaren.
Terwijl veel verenigingen in Nederland kampen met
afnemende ledentallen bleef CMF Nederland op
peil of groeide het zelfs in omvang. Zeker ook door
de inzet van José, Annet en de anderen die langer
geleden als staflid meewerkten – en de laatste
jaren door Ytina, Rebekka en Willem – bleef het een
levende vereniging. Conferenties zijn stuk voor stuk
feestjes en de cursussen van de laatste jaren van hoge
klasse. Zelf vond ik mijn jaarlijkse bezoekje aan het
Studentencongres altijd een genot. Proeven hoe talloze
jonge collega’s zich voorbereiden op een plaats in de
samenleving in dit bijzondere beroep én daarin hun

Paul Lieverse

is bestuurder van
CMF Nederland

plaats als christen willen innemen, dat was omgekeerd
ook voor mijzelf weer een stimulans om mijn taak en
functie met enthousiasme op me te blijven nemen.
CMF Nederland is een vereniging die door mensen is
bedacht en door mensen in stand wordt gehouden.
Ofwel, wanneer God voor deze vereniging iets anders
in de plaats zou gaan stellen, moeten we daarvoor
openstaan. Maar de functie die het vervult naar binnen
toe in opbouw van elkaar en naar buiten toe in hulp
bij meningsvorming en politieke beïnvloeding, blijkt
anno 2020 even hard nodig als toen de vereniging werd
opgericht. Vormen zullen wel veranderen en zelfs de hele
opzet zou kunnen veranderen. De coronacrisis heeft ook
duidelijk gemaakt dat we ons moeten blijven aanpassen.
Wat blijft is de behoefte aan dokters en discipelen,
waarbij beide functies elkaar aanvullen in plaats van
elkaar overbodig maken.
Bij zijn afscheid beloofde Jezus dat wij Zijn getuigen
zullen zijn (Handelingen 1:8). Ja, het is Zijn belofte naast
dat het Zijn opdracht is: we zijn getuigen van Gods
macht, liefde en toekomstig Vaderhuis. De vervulling van
die belofte bid ik ook voor CMF.
Met broederlijke groet,
Paul Lieverse
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Drijfveren

Drijfveren
In Drijfveren interviewen we
buitenlandse christenartsen over hun leven.
Wat heeft hen bewogen, hoe geven ze hun (professionele) leven vorm en
wat zijn hun dromen voor de toekomst? In deze IDDG maakt u kennis met
Nurgul Mamyrova uit Kirgizië. Nurgul heeft in de gynaecologie/obstetrie
gewerkt in missieziekenhuizen in Pakistan en Bangladesh. Ook gaf ze een
periode les aan de International School of Medicine in Kirgizië. Momenteel
woont ze met haar familie in het Verenigd Koninkrijk en wil ze zich gaan
specialiseren in de kindergeneeskunde.

VAN DE REDACTIE

Christenarts in Kirgizië
Hoe zag de weg naar christenarts er voor jou uit?

T

oen ik 6 jaar was, vroeg de leraar op mijn eerste
schooldag aan iedereen uit de klas wat we later
wilden worden. Ik antwoordde toen al dat ik dokter
wilde worden. Na de middelbare school deed ik toelatingsexamen voor de studie geneeskunde, maar ik haalde
het niet. Een jaar later mocht ik het opnieuw proberen
en uiteindelijk ben ik toegelaten. Ik heb Christus in
mijn leven geaccepteerd tijdens mijn eerste jaar van de
studie geneeskunde en in 2001 werd ik actief lid van
de Kirgizische Christian Medical Fellowship. Sinds mei
2018 ben ik betrokken bij de Disciple-Making Movement
(DMM) voor studenten en junioren in Eurazië.
Is je studiekeuze van invloed geweest op je
geloofsleven?
Ik geloof in God en alles is voor Hem en door Hem
geschapen. Als ik de schepping zie, is het voor mij heel
moeilijk om niet te geloven. Na het leren van anatomie,
koos ik er met nog meer overtuiging voor om in God te
geloven. Ik geloof dat ieder mens van waarde is, zelfs als
het nog in de baarmoeder is. Ieder mens is gemaakt naar
Gods beeld, daarom is er geen lelijk persoon, iedereen is
mooi op een eigen, unieke manier.

organiseren. Ik werk hard en geniet van zowel mijn tijd
met mijn gezin als van mijn tijd met patiënten. Geneeskunde is en zal altijd tijdrovend zijn, want er is continu
sprake van vernieuwing en verandering. Buiten werktijd
breng ik de meeste tijd door met mijn gezin. Ik leer
mijn kinderen schaken, verschillende talen en lees dagelijks de Bijbel.
Wat zijn je dromen voor je eigen (professionele) leven?
Ik heb een grote droom. Ik zou graag zien dat artsen en
alle professionals in de gezondheidszorg in elk land, in
elk ziekenhuis en elke instelling de Grote Arts, dat is
onze Verlosser, Christus Jezus dienen. Alleen dan zouden
we in staat zijn om de Eed van Hippocrates te vervullen.
Kun je ons meer vertellen over de Christian Medical
Fellowship in jouw land?

Hoe zou je je evenwicht tussen privé- en
beroepsleven beschrijven?

De Christian Medical Fellowship in Kirgizië is in
1997-1998 door drie of vier studenten opgericht in de
hoofdstad Bishkek. Het duurde zo’n tien jaar om andere
groepen in het land op te richten. Momenteel zijn er
vier kleine groepen. Ik was een aantal jaar de leider van
CMF Kirgizië en hield me in die tijd bezig met het organiseren van nationale bijeenkomsten (waaronder een
jaarlijks kamp voor studenten), internationale conferenties en het leiden van medische outreach-projecten.

Ik denk, als we weten dat God onze eerste prioriteit
is, de Heilige Geest ons wijsheid geeft om de rest te

CMF Kirgizië maakt deel uit van de Christelijke Medische
Unie van Centraal-Azië, waar alle Centraal-Aziatische
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bezoek Kirgizië en andere Centraal-Aziatische landen,
we hebben u nodig. We zien u graag uw kennis delen
op seminars en lezingen tijdens onze conferenties. We
vragen u ook om onze gebedspartners te worden. We
kunnen u dan regelmatig gebedsverzoeken sturen en ook
voor u bidden. Studenten zijn welkom om onze studentenkampen bij te wonen en nieuwe vrienden te maken.
Laten we een zegen voor elkaar zijn, zoals in Psalm
133:1-3 staat.
Wat is je droom voor CMF/ICMDA?
Mijn droom voor CMF Kirgizië is dat er in 2025 in alle
zeven regio’s van het land een CMF-groep is. We hebben
nu in vier regio’s een CMF-groep en vragen jullie te
bidden dat er in de drie andere regio’s CMF-groepen
geboren worden.
Ook mijn droom voor ICMDA gaat over uitbreiding
van CMF. In Eurazië (een van de 12 ICMDA regio’s)
hebben we 51 landen en we bidden om nieuwe groepen,
zodat er in elk land een Christian Medical Fellowship
is. Momenteel zijn er ongeveer 1,2 miljoen medische
studenten en ongeveer 12 miljoen artsen over de hele
wereld. Als CMF hebben we een enorme verantwoordelijkheid om die studenten en artsen met het evangelie te
bereiken. We hebben het nodig om groot te dromen en
dagelijks te bidden.
Wat zijn je dromen voor de gezondheidszorg in je land?
Ik zou graag zien dat elke arts en gezondheidswerker in
Kirgizië patiënten zou gaan zien als waardevolle individuen. Op dit moment worden patiënten helaas vaak
zonder waardigheid en respect behandeld. Ik zou ook
graag zien dat artsen fatsoenlijk betaald krijgen, zodat ze
hun patiënten niet financieel uitknijpen en als een bron
van inkomsten zien in plaats van hun lasten te delen en
hun pijn te verlichten.
landen (Kirgizië, Kazachstan, Oezbekistan, Tadzjikistan
en Turkmenistan) in zijn opgenomen. Deze unie organiseert om de vijf jaar een congres. Helaas moet het congres dit jaar worden uitgesteld vanwege de coronapandemie, maar iedereen is welkom om deel te nemen!

Zijn er sociale of politieke kwesties in je land die je
speciale aandacht of passie hebben?

Heb je een boodschap voor Nederlandse CMF-leden?

Ik bid voor een stabiele regering. Een andere vorm van
leiderschap zou een goede stimulans op veel terreinen
kunnen zijn: onderwijs, gezondheidszorg, economie en
gezonde relatie tussen mensen.

Ik heb inderdaad een boodschap aan Nederlandse
CMF-leden. Vorig jaar vond ik thuis een broche met
de tekst Keep in touch with the Dutch. Ik zou de Nederlandse CMF willen aanmoedigen om vaker contact te
hebben met de Kirgizische CMF, de Centraal-Aziatische Medische Beweging en met ICMDA. Er zijn vele
manieren waarop we betere vrienden kunnen worden:

Mijn droom is dat er een nieuwe generatie zal opstaan
die verantwoordelijkheid neemt en niet bang is om een
stap te zetten in de richting van ‘impopulaire’ zaken
zoals het opkomen voor de zwakken, wezen, weduwen
en vrouwen. Leiders die juiste beslissingen nemen om
het land te runnen en verstandig gebruikmaken van de
natuurlijke hulpbronnen.
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Verslag

Zo waarlijk helpe mij God almachtig. Dat zou
het thema van het CMF Studentencongres
2020 worden, en deze pagina’s in IDDG waren
gereserveerd voor de terugblik. In maart was
dit een van de eerste evenementen die afgelast
moest worden. Wij realiseerden ons toen nog
niet volledig dat dit maar het begin van de
coronacrisis zou zijn, en dat het uiteindelijk
slechts in de categorie ‘klein leed’ zou vallen…

Coronatijd
voor studenten
J

uist in deze tijd, in het midden van de crisis, blijkt dit
thema zo waar te zijn. We zijn in alles afhankelijk van
Hem, zeker als één virus de wereld stil kan leggen. Maar
uit dit thema kunnen we ook hoop putten, wetend dat
onze hulp van God komt. In het zicht op onze lijdende,
stervende en opgestane Heer. In Hem is hét leven!
In dit stuk dus geen terugblik, maar een inkijkje in het
leven van studenten en coassistenten in deze crisis. Onze
studies en coschappen zijn tijdelijk stopgezet, maar dat
betekent niet dat we nu bij de pakken neerzitten. Juist
in deze tijd proberen we op allerlei plekken ons steentje
bij te dragen. In dit artikel een aantal persoonlijke verhalen. Ter bemoediging!
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SUZANNE VAN WIJK, VIERDEJAARS COASSISTENT, NIJMEGEN
Toen de coschappen uitvielen, was dit precies in mijn vakantie. Volgens het laatste bericht gaat
het ook wel even duren voordat we weer verder kunnen, en aangezien onze coschappen in een
vaste volgorde doorlopen worden, moet iedereen op hetzelfde moment weer beginnen. De
Radboud Universiteit is van plan om het keuze-coschap te veranderen in een onderwijsminor
die we online kunnen volgen, om zo de opgelopen vertraging niet verder te laten toenemen.
Voordat ik dit hoorde was ik net naar mijn ouders verhuisd en had ik een baan gevonden in
het verpleeghuis, dus het is even afwachten of ik deze twee nog kan combineren.

MARLIES VAN RIJSWIJK, BACHELORSTUDENT, MAASTRICHT
‘Zoom-expert’ lijkt een passende toevoeging aan mijn cv. Mijn bachelor bij Maastricht University sukkelt verder, maar wel online. En ondertussen probeer ik dankbaar te zijn: voor de
prachtige wandeling, voor de lentezon, voor de grote bos tulpen op tafel en voor mijn ouders
bij wie ik nu weer woon. Dagelijks gebed, stilte en Bijbellezen zijn momenteel onuitputtelijke bronnen van hoop. Daarnaast bestaat ook dagelijkse wanhoop, boosheid en verdriet. Ik
ben blij dat ik niet op eigen benen hoef te staan, maar dat er een God is die mij draagt.

JAN NOORLAND, VIJFDEJAARS COASSISTENT, LEIDEN
Als ik halverwege de middag het terrein van een verpleeghuis op fiets, zie ik twee rouwauto’s voor de
ingang staan. Het is vanaf de buitenkant het enige zichtbare leed, maar wel tekenend voor wat er zich
binnen de muren afspeelt. Sinds de abrupte stop van mijn coschappen ben ik in dit verpleeghuis gaan
werken. De afdeling waar ik nu een aantal weken aan de slag ben, wordt hard geraakt door het coronavirus. In vier dagen tijd overlijden er vier mensen, bijna driekwart van de bewoners is al positief
getest en enkele collega’s zijn ziek uitgevallen. Het voelt soms surrealistisch en er zijn momenten van
machteloosheid als ik in enkele uren bewoners compleet onderuit zie gaan.
Ik denk niet dat ik me eerder in mijn leven zo afhankelijk van God heb gevoeld. Maar uit deze afhankelijkheid haal ik nu ook mijn hoop, wetend dat daar onze enige hulp vandaan kan komen. Juist
als we zelf met lege handen komen te staan, mogen we als christenen zien op de doorboorde handen
van Jezus en geloven dat in Hem alle beloften vervuld zijn. En kunnen we vasthouden aan de belofte dat voor hen die God liefhebben, alle dingen (hoe onbegrijpelijk soms) meewerken ten goede!

MARK VAN OPPIJNEN, ZESDEJAARS COASSISTENT, LEIDEN
Het was even wennen, toen in korte tijd het leven vol met afspraken tot stilstand kwam. Een
lege agenda en een streep door veel plannen. Het zorgvuldig geplande zesde jaar geneeskunde
dat niet kon beginnen. Ik vind het allemaal maar lastig, een tijd met wegvallende zekerheden
zonder concreet punt om naar toe te leven. Maar inmiddels heb ik nuttige invulling van mijn
dagen met werk op een (corona-)HAP en in het verpleeghuis, aangevuld met thuisstudie en
veel sporten. Meer en meer begin ik Gods stem in deze tijd te horen en Zijn lessen te leren.
Hoe graag ik ook snel terug zou willen naar het vertrouwde leven, ik ben ervan overtuigd dat
dit ondanks alle heftigheid voor ons allemaal ook een verdiepende periode in ons leven kan
zijn. Met Paulus via verdrukking uitkomen bij Gods liefde (Romeinen 5), dat is wat ik bid.
>>
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ILSE DEN BESTEN, VIJFDEJAARS COASSISTENT, ROTTERDAM
Wat jammer dat het studentencongres niet door kon gaan. Hopelijk volgend jaar wel. De coschappen zijn ook stopgezet, maar gelukkig heb ik nu werk in een verpleeghuis. Ik heb even
moeten zoeken, maar toen vond ik dit studentenbaantje. ‘Helden gezocht’ stond groot bovenaan de vacature geschreven, dus ik had wel wat verwachtingen. Ik verheugde me op een soort
‘coschap-plus’. Toen ik aan de slag ging, zag ik dat het anders was. Ik ging mensen douchen,
eten uitdelen, schoonmaken en mensen helpen met roken. Deze taken had ik zelf niet direct
gezien als ‘heldhaftig’. Toch is het voor de bewoners en hun gezondheid wel heel belangrijk
(hoewel over het roken wat te zeggen valt). Al met al leer ik hier ook veel, alleen op een
andere manier dan ik eerst verwacht had.
Ik ben blij dat ik op deze plek wat kan betekenen. En ik zie nu in dat je om held te zijn, geen ‘coschap-plus’ hoeft te doen.

MATHILDE BOS, ZESDEJAARS COASSISTENT, LEIDEN
In de laatste week van mijn huisartsencoschap bleek dat ‘gewone griepje’ toch ineens ongelooflijk veel ingrijpender. Ondertussen zijn we alweer heel wat weken verder en begint ook
deze manier van leven een beetje te wennen. Niet dat dat vanzelf gaat, want ik merk een
constante onrust in mezelf. Ik mis het feit dat je aan het begin van de week al kan genieten van je gevulde agenda en aan het einde van de dag met voldoening terug kan kijken
op wat je hebt gedaan. Mensen die zeggen dat ze nu zo genieten van de rust, kan ik dan
ook niet echt begrijpen. Maar misschien, al geef ik dat liever niet toe, levert deze tijd
soms ook mooie ontdekkingen op. Klusjes die al maanden op mij wachten, doe ik dus
ook niet als ik alle tijd van de wereld heb en van niks doen, krijg je dus ook niet ineens
energie. Anderzijds zet het me aan tot nadenken. Waarom geeft studeren mij zo’n voldoening? Waarom voelt het alsof mijn doel wegvalt als mijn sociale contacten en studie grotendeels
wegvallen? Het heeft me opnieuw doen ontdekken hoe anders Gods liefde werkt dan mijn eigen denkpatroon. Ook
al doe je de hele dag niks, presteer je niks, heb je niks om trots op te zijn, God laat je leven in een overvloed van
genade. In deze tijden voelt Zijn onvoorwaardelijke liefde nog meer als een verbazingwekkend, onverdiend cadeau.
Komende week mag ik eindelijk weer aan de slag als keuze-co, waar ik onwijs veel zin in heb. Hopelijk lukt het om
deze ontdekking vast te houden!

RYAN PROOS, VIJFDEJAARS COASSISTENT, LEIDEN
In deze weken dat mijn coschappen helaas niet doorgaan, zit ik veel in mijn kamer in Leiden.
Inmiddels is het bijna normaal geworden. Tijdens de eerste weken van de lockdown heb ik mij
bij elke flexpool die maar iets met zorg te maken had ingeschreven. Overal waren ze aan het
springen om hulp (volgens de organisaties achter de flexpools dan). Ik heb enkele dagen in het
Haga Ziekenhuis gewerkt als ondersteuning van de bedrijfsarts en een dag in een daklozenopvang in Den Haag. Deze week ben ik begonnen in het LUMC als begeleider van bezoek van
‘positieve’ patiënten. Ik zou ook kunnen beginnen als verzorgende in een verpleeghuis voor 2
dagen per week, maar dan zou ik de werkzaamheden in andere zorginstellingen moeten stoppen. Al met al heb ik nu 1 tot 2 dagen per week iets te doen buitenshuis. De rest van mijn tijd
vul ik met online keuzevakken via Coursera, een hernieuwde poging om een taal te leren, en
veel lezen. Natuurlijk is het jammer dat het studentencongres niet door kon gaan, maar al die
activiteiten waar we ons gewoonlijk zo ontzettend druk mee maken blijken nu toch relatief
waardeloos te zijn. Moet je je voorstellen, zelfs met al deze maatregelen en verstoring van ons normale leven
hoeven wij ons totaal geen zorgen te maken of we morgen wel genoeg eten hebben.
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RIËLLE HOGCHEM, ZESDEJAARS COASSISTENT, AMSTERDAM
“Zo waarlijk helpe mij God almachtig.” De planning was dat ik deze woorden ongeveer halverwege juni zou uitspreken, maar de afstudeerbijeenkomsten zijn natuurlijk
allemaal afgelast. Afstuderen kan nog wel: mijn onderzoek gaat met online begeleiding en online presentatie gewoon door. Gelukkig, zo heb ik iets nuttigs te doen, en
kan ik hopelijk zo snel mogelijk ook als arts mijn steentje gaan bijdragen in de zorg.
Met onze CMF Amsterdam studentenclub houden we bijeenkomsten via Zoom
waarin we elkaar bijpraten en met en voor elkaar bidden. Ontzettend waardevol om
zo contact te houden!

MARJELLA EIJMAEL, VIJFDEJAARS COASSISTENT, LEIDEN
Wie had verwacht dat er een situatie zou komen dat de coschappen zouden stoppen...
Ik was net met mijn eerste week in het verpleeghuis bezig toen mijn begeleider een mail
vanuit het LUMC kreeg dat de coschappen onderbroken werden en dat ik alleen nog
vrijwillig verder kon. Op dat moment werd het in het verpleeghuis steeds drukker en ik
heb toen met mijn begeleider besloten dat ik zou blijven. Inmiddels zijn we vijf weken
verder en zie ik (terugkijkend) een soort fases. Eerst de paniek van een nieuw virus met
heftige consequenties voor het verpleeghuis waar we niet op voorbereid waren, in de
volgende fase werd er hard gewerkt en alles omgegooid en voorbereid op een grote
uitbraak. In de derde fase was alles redelijk voorbereid en ging iedereen weer vol goede
moed aan de slag, focussend op alle goede dingen in het leven die nog wel doorgaan.
Maar toen kwam fase vier, waarin duidelijk werd dat niemand weet hoelang dit nog gaat duren, het eenzaam is
om mensen te moeten missen waar je graag heen zou gaan, je vrienden om je heen hun studie weer oppakken
terwijl er over de coschappen nog niets bekend is. Gelukkig wisselt fase vier zich af met de derde fase en zijn er
nog steeds momenten waarop je kunt genieten van een mooi paasweekend, bemoedigende kaartjes of alle lieve
dingen die families van bewoners organiseren. En ik probeer me vast te houden aan het feit dat het leven hoopvol
is, omdat Christus de dood overwonnen heeft en ‘alle dingen, niet bij geval, maar van Zijn Vaderlijke hand ons
toekomen’ (Heidelbergse Catechismus Zondag 10).

TIRZA DORST-WISSE, ARTS-ASSISTENT SEH EN IC
Momenteel ben ik werkzaam als arts-assistent op de spoedeisende hulp en intensive care van
het Admiraal de Ruijter ziekenhuis in Goes. Daar zie ik de enorme impact die de uitbraak van
het coronavirus met zich meebrengt. Mijn werkzaamheden zijn redelijk gelijk gebleven. Wel
is er een tweede spoedeisende hulp opgezet, speciaal voor patiënten met een verdenking op
COVID-19. De eed ‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’ die ik recent heb afgelegd, wordt
aan het begin van mijn carrière als arts nu nog actueler en waardevoller. Gezondheid en leven
is niet vanzelfsprekend. Gelukkig is het CMF Studentencongres naar een later weekend verplaatst, Deo volente zeg ik daarbij. Dat is een van mijn lichtpuntjes voor de toekomst: met
elkaar een waardevol en bemoedigend congres vieren.
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Thema

Reactie

Een reactie op ‘Euthanasie en wilsbekwaamheid’
door prof. dr. Theo Boer, IDDG maart 2020

Euthanasie
wilsbekwaam en
heid
enke

Euthanasie

le ethische kant
tekeningen

te rechtvaardigen of
te verontschuldigen?
In zijn artikel ‘Euthanasie en
wilsbekwaamheid, enkele
ethische kanttekeningen’ geeft Theo Boer een korte schets van
de ontwikkeling van de Nederlandse euthanasiediscussie in
de afgelopen halve eeuw. In de zeventiger jaren van de vorige eeuw ging
het over mercy killing in de stervensfase, nu gaat het over levensbeëindiging van wilsonbekwame
(demente) patiënten, die al dan niet verzuimden een wilsverklaring op te stellen. In de beginfase van
de Nederlandse euthanasiediscussie werd door de tegenstanders van legalisering van euthanasie
gewezen op het gevaar van het hellende vlak. Door voorstanders van euthanasie werd dat afgedaan
als grote onzin. Theo Boer geeft een scherpe, soms venijnige analyse van de route bergafwaarts.
Zijn artikel begint met de zin: “Er bestaan grofweg twee redenen om euthanasie te rechtvaardigen”.
De twee redenen zijn autonomie en barmhartigheid. De euthanasiegeschiedenis begon met
barmhartigheid, weldoen en compassie en is nu in de fase van de autonomie, zelfbeschikking en
eigen regie. De openingszin bleef bij mij haken. Rechtvaardigen?

DR. W.L.H. SMELT, ANESTHESIOLOOG
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s actieve levensbeëindiging te rechtvaardigen? Is dat niet
de grote fout geweest dat – weliswaar onder bepaalde
strikte voorwaarden – actieve levensbeëindiging gerechtvaardigd werd geacht? Was dit niet de fatale opening voor
de nu steeds uitdijende vraag naar actieve levensbeëindiging, ook bij andere categorieën patiënten en zelfs bij
niet-patiënten? Staken we toen de Rubicon over?

Vanwege dat vraagteken achter ‘rechtvaardigen’ slaan
we het rapport van de Staatscommissie Euthanasie
open1. Dit rapport, van de commissie Jeukens, verscheen op 9 juli 1985. Een lijvig rapport waarin door
de meerderheid van de commissie legalisering van euthanasie werd bepleit. De commissie Jeukens achtte euthanasie in bepaalde situaties toelaatbaar, namelijk: op
verzoek van de betrokkene zelf en onder strikte voorwaarden. In 2002 werd de wet ‘Toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding’ aangenomen.
Het bijzondere van het rapport van de commissie Jeukens
is dat er een grote minderheidsnota in is opgenomen.
1

2020

Deze minderheidsnota van de hoogleraren Klijn en
Nieboer geeft een scherpe analyse. Zij zijn van mening
dat “er niet moet worden overgegaan tot enige vorm van
rechtvaardiging van (hulp bij) actieve directe levensbeëindiging op grond van de toestand van de betrokkene,
al dan niet resulterend in een verzoek”. Zij menen dat
wij vóór de drempel naar (hulp bij) actieve directe levensbeëindiging halt moeten houden, omdat “overschrijden
ervan in betekenis ver uitgaat boven het oplossen van
schrijnende problemen rondom het levenseinde”. Een
eventuele wetswijziging zou volgens hen een historische
vergissing zijn: “De deur naar actieve directe levensbeëindiging kan niet op een grotere of kleinere kier
worden gezet. Want de rechtsbescherming van het leven
is een deur die slechts kan worden geopend door haar
uit haar hengsels te lichten.”
Klijn en Nieboer betogen dat een minimum aan mensvisie
noodzakelijk is: the dignity of the human person. Die ‘waardigheid van de mens’ is een werkelijkheid die er is zolang

Jeukens HJM. Rapport van de Staatscommissie Euthanasie / Deel 1, Advies. ‘s-Gravenhage: Staatsuitgeverij; 1985.

32 | IDDG Juni 2020

de mens leeft en die kan door geen enkele toestand van
het leven teniet worden gedaan. Zij menen dan ook dat
voor het begrip ‘rechtvaardiging’ geen ruimte is, maar dat
er slechts van ‘verontschuldiging’ in zeer extreme gevallen
gesproken kan en mag worden: “Voor een ontslag van
rechtsvervolging zien ondergetekenden alleen ruimte
in zeer extreme gevallen, waarin toch wel van een ook
lichamelijk hoogst ernstige situatie sprake moet zijn,
maar dan in de sleutel van de verontschuldiging, c.q. ‘het
overspannen van de strafrechtelijke aansprakelijkheid’,
waarbij geen positief oordeel wordt uitgesproken over
het gerechtvaardigd zijn van het handelen, maar slechts
over de niet-strafbaarheid van de dader.” Dus euthanasie
is volgens hen alleen te verontschuldigen in extreem perplexe situaties bij een infauste prognose.
In 1985 schreven deze twee hoogleraren wijze woorden.
We zien nu dat de vraag naar levensbeëindigend handelen door de arts fors is toegenomen. Het is nu niet meer
alleen aan de orde bij de lichamelijk ernstig zieke patiënt
in de stervensfase, maar ook bij de demente bejaarde
met een wilsverklaring, of omdat niet-lichamelijk zieke
mensen hun leven ‘voltooid’ achten. De rechtsbescherming door de overheid lijkt niet meer gebaseerd te zijn op
het leven zelf, maar op de wil om te leven en op de veronderstelling dat mensen doorgaans het leven ook willen.

Marlies van Rijswijk
is studentenbestuurder
van CMF Nederland

MARLIES VAN RIJSWIJK

Afwachten en
evenementen
schrappen waren tekenend voor de afgelopen
periode van het studentenbestuur. Vanuit
verschillende studentenkringen zijn er
samenkomsten via Zoom of vergelijkbare
programma’s geweest. Het is hartverwarmend
te zien dat we elkaar blijven op zoeken.

Studentikoos
D

e meeste studenten vullen deze dagen met studie
vanuit huis, bachelorstudenten vervolgen hun studie
online en masterstudenten krijgen soms vervangende
opdrachten. Er zijn ook veel studenten die bijspringen in
de zorg op velerlei manieren. Maar uiteindelijk is het voor
iedereen toch wachten tot we ‘gewoon’ verder kunnen.

Waar zijn we aan begonnen?

REACTIE VAN PROF.
DR. THEO BOER
Foto: Jaco Klamer

In zijn interessante reactie
gaat anesthesioloog Smelt
terug naar een essentieel
moment in de Nederlandse
euthanasiegeschiedenis:
terwijl de Staatscommissie
Euthanasie zich in 1985 in
de richting van legalisering bewoog, verscheen er in die
context een helaas vrijwel vergeten minderheidsrapport
van een rechtsgeleerde en een ethicus. Kom daar
tegenwoordig nog maar eens om, nu de meeste
weerstand tegen euthanasie buiten de mainstreamkanalen wordt gehouden. Waardevol commentaar
daarom dit, al wil ik wel één misverstand uit de weg
ruimen. Dat er ‘grofweg twee redenen zijn om euthanasie
te rechtvaardigen’ bedoel ik in beschrijvende zin: die twee
redenen - barmhartigheid en respect voor autonomie functioneren de facto als rechtvaardiging. Uit mijn
eigen woorden zal duidelijk zijn dat ik tegenover deze
rechtvaardiging een veelal sceptische houding inneem.

Het raakt me diep te zien hoe groot het leed en de pijn
is die deze crisis oproept. Hoe past het licht van Pasen
in deze crisis?
Jezus was de hersteller van Gods oorspronkelijke scheppingsbedoeling. Het Rijk van God was aanwezig in Zijn
woorden en handelen. Jezus bleef niet hangen in het
onrecht en leed dat Hij hier op aarde zag, Hij kwam voor
herstel en genezing. In Zijn handelen zien we hoe God
Zijn schepping herstelt naar haar oorspronkelijke intentie.
Vanuit dit voorbeeld probeer ook ik niet te blijven
hangen in het leed dat ik zie. In navolging van Jezus wil
ik meehelpen aan herstel en genezing. Steun bieden aan
vrienden en familie die het lastig hebben in deze periode.
Liefde uit blijven dragen naar de mensen om mij heen,
ook als we dag in dag uit samen binnen zitten. En ook
blijven studeren, hoe egoïstisch dat misschien kan voelen.
Ik wens u herstel, genezing en geduld toe.

IDDG Juni 2020 | 33

Dringend nieuwe redactieleden gezocht
Als (momenteel slechts driekoppige) redactie zijn we dringend op zoek naar enthousiaste nieuwe leden. Lijkt het u leuk om mee
te denken over de thema’s en inhoud van ons blad, of juist over de vormgeving? Of wilt u deelnemen aan ons lezerspanel voor
het schrijven van boekrecensies? Voor meer informatie of (vrijblijvend) bijwonen van een vergadering, neem contact op met
onze hoofdredacteur (willemiensmelt@gmail.com).
Aarzel niet als u zich geroepen voelt, alleen met uw hulp
kan IDDG op de huidige manier blijven bestaan!

WAARNEMER GEZOCHT!
Huisartspraktijk Steenbank te Urk is op zoek naar een waarnemend huisarts voor maximaal 3 dagen per week.
Lijkt het jou leuk om ons team te versterken ‘op’ dit idyllisch dorp met no-nonsense bevolking?
Stuur dan je cv door naar huisartspraktijksteenbank@kpnmail.nl
Voor meer informatie en overige contactgegevens, kijk op onze website pchildering.praktijkinfo.nl

Boekrecensies
De kunst van het
ongelukkig zijn

weefsel, in de normaliteit, kan verdriet een
plaats krijgen. Niet alles hoeft professioneel
en tegen betaling beluisterd te worden.’

voordeur gebeurt’ van iemand die ernstig
ziek is, en wat naaste familie en vrienden
kunnen doormaken.

WAAROM WEL LEZEN

DE THEMATIEK

Als een echte dokter duidt De Wachter
de ziektes van de huidige maatschappij.
Zonder al te veel pretenties weet hij een
groot publiek te bereiken. De Wachter
schrijft laagdrempelig, zonder overbodig
jargon en illustreert zijn stellingen aan de
hand van aansprekende voorbeelden uit
de praktijk.

Gevoelens spelen een grote rol in elke
situatie die ontstaat nadat een geliefde
ziek wordt. Zo ook in de levens van de
twee zieken én hun mantelzorgers die in
dit boek worden gevolgd: de vrouw van
Geert met ongeneeslijke kanker en de
vader van Eva met een progressieve longaandoening. Twee verschillende lijdenswegen worden uitgebeeld en voor naasten wordt in beeld uitgedrukt wat soms
in woorden niet te zeggen is.

WAAROM NIET LEZEN

ROBERT VAN KLEEF

DE SCHRIJVER
De Belgische psychiater Dirk de Wachter
brak in 2012 door met zijn boek Bordeline
Times. Een omstreden boek dat met veel
publiciteit werd ontvangen en soms als
tegenhanger van Swaab (Wij zijn ons brein,
2010) wordt gezien. In zijn maatschappijkritiek stelt hij dat de westerse samenleving ziek is en aan een bordelinebeeld lijdt.
Tegenwoordig schuift hij veelvuldig aan
bij praatprogramma’s en wordt regelmatig gevraagd als spreker. De Wachter heeft
zich naar eigen zeggen sterk laten beïnvloeden door filosoof Levinas en schrijver
Houellebecq, die hij in zijn boek dan ook
regelmatig citeert.

Regelmatig neemt De Wachter de binnenbocht en springt snel naar de toepassing
van zijn stellingen. Hierbij komt hij erg
prekerig over en komt niet verder dan een
heleboel open deuren.
De kunst van het ongelukkig zijn
Dirk de Wachter
Uitgeverij LannooCampus | 2019
105 pagina’s | ISBN 9789401463584
€ 19,99

Naasten

DE VISIE
De schrijvers hebben met dit boek een inkijkje willen geven in het dagelijks leven
van patiënten en hun mantelzorgers. In
de laatste levensfase is het opkomen van
gevoelens onvermijdelijk: liefde, angst, onzekerheid en eenzaamheid.

OPVALLEND
Een boek met slechts enkele woorden,
maar veelzeggend door de tekeningen.
Bladzijden vol roze bloesem worden afgewisseld met zwarte pagina’s. Worstelingen
van naasten komen tot uiting:
‘En ik, ik ben gewoon op,
maar ik kan het ook weer
niet uit handen geven.
Ik kan het niet,
het is mijn vader,
ik móét het doen.’

DE THEMATIEK

WAAROM WEL LEZEN

Zijn nieuwste werk is volgens De Wachter
een pleidooi voor gewonigheid. Volgens
hem gaan wij allen gebukt onder de ‘terreur van geluk’. Iedereen is naarstig op
zoek naar geluk in zijn eigen ‘nv Ik’. Als autonome en wilskrachtige ego’s willen we er
hier en nu een paradijs van maken. Hierbij
hebben we de neiging om verdriet weg te
drukken en ongeluk weg te stoppen. De
Wachter benadrukt juist om verdriet bespreekbaar te maken. Verdriet en ongeluk
kunnen namelijk zorgen voor nabijheid en
nabijheid werkt gelukkigmakend. Volgens
De Wachter moeten we niet op zoek naar
geluk maar naar betekenis.

Als dokters zien wij patiënten vaak met
onze witte jas aan terwijl we gefocust zijn
op hun medische problemen. Het besef van
patiënts wereld buiten het ziekenhuis is bij
ons niet in beeld. Dit is een verhelderend
boek, dat zorgt voor besef van de invloed
van ziekte op alle aspecten van het dagelijks
leven. Dit boek zorgt voor meer begrip en
empathie van elke dokter voor de patiënt en
is daarnaast kunst om van te genieten.

OPVALLENDE ZIN
‘Mensen zouden best wat meer elkaars psychiater mogen zijn en naar elkaar mogen
luisteren. In de gewoonheid van het sociale

ARIANNE BOUMAN

DE SCHRIJVER
Dit boek is tot stand gekomen door een
samenwerking tussen het Radboudumc
en kunstacademie ArtEZ in Zwolle. Als
afstudeerproject hebben zowel Melanie
Kranenburg als Niek van Ooijen zich verdiept in mantelzorg, onder andere door de
resultaten van het promotieonderzoek van
Maaike Haan te bestuderen. Vervolgens
hebben zij door middel van tekeningen
proberen weer te geven ‘wat er achter de

Naasten
Melanie Kranenburg, Niek van Ooijen,
Maaike Haan
Uitgeverij Oogachtend | 2019
230 pagina’s | ISBN 9789492672209
€ 21,00
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Agenda
12-24 juli 2020
CMF Global Developing
Health Course
Thema: Global health
Locatie: Londen, Engeland
Informatie: www.cmf.org.uk
28 augustus 2020
CVPPP Symposium
Thema: Religie en spiritualiteit:
Zingeving en de psyche
Locatie: Amsterdam
Informatie: www.cvppp.nl
28 augustus 2020
Impact Navigators
landelijke borrel
Locatie: Scheveningen
Informatie: www.navigators.nl
Eind september 2020
CMF Cursus Rondom het Levenseinde
Thema: het levenseinde
Locatie: volgt
Informatie: www.cmf-nederland.nl
15-26 oktober 2020
Interserve Werk- en
bemoedigingsreis
Locatie: Jordanië
Informatie: www.interserve.nl
Voor meer informatie of
activiteiten in Nederland,
zie: www.cmf-nederland.nl
Voor overige internationale
conferenties, zie: www.icmda.net

