
Wat baat het u dat u dit alles gelooft? 

Voor vragen op het gebied van ethiek en liturgie is het voor een gereformeerd gelovige 

een goede gewoonte de Bijbel als uitgangspunt te nemen. Het probleem is echter dat er 

voor concrete aangelegenheden niet altijd een duidelijke Schrifttekst voorhanden is, of 

dat er meerdere uitleggingen mogelijk blijken. Wat te doen? Zijn er sleutels die deuren 

voor ons openen? Die aangeven hoe we met ethische vragen en veranderingen moeten 

omgaan. Die zijn er inderdaad. Dit keer wil ik aandacht geven aan het criterium van het 

nut. Kan dat ons van nut zijn? 

We zijn het niet zo gewend om te spreken over het nut van kerkgang of het nut van bidden, 

maar zoeken het meer in de concrete Bijbeltekst. Deze wordt dan grammaticaal en in haar 

verband verklaard, met als uitgangspunt dat de Bijbel zichzelf uitlegt. Dat vormt dan de norm 

voor ons leven en is zeker een goede uitlegsleutel. Een andere sleutel is de christocentrische. 

Deze sleutel is gegrond op de Paulinische brieven, waarin Christus wordt beschreven als het 

enige fundament onder het geloof. (vgl. 1 Kor. 3:11). De uitleg en toepassing van Bijbeltek-

st(en) draaien dan om de liefde van en tot de persoon van Christus, die hoofdwaarheid is, de 

eigenlijke sleutel van de hemelse wijsheid. Calvijn nuanceerde dit door te wijzen op de eer 

van God als zin en doel van het leven. Zijn Institutie eindigt met Soli Deo Gloria. 

Al deze uitlegsleutels zijn bruikbaar om de weg te vinden in het leven. Maar nu het nut. In de 
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 eeuw is in de ethiek een stroming ontstaan die het criterium voor een goede handeling niet 

zo zeer zocht in geboden en verboden, maar in de vraag of een handeling meer nut dan schade 

opleverde. Zo is een noodleugen goed als je daarmee het leven van je naaste kan redden, ook 

al overtreed je daarmee het negende gebod. Deze stroming wordt wel het Utilisme genoemd. 

In de Christelijke Encyclopedie (2005) acht prof. J. Douma dit denken goed, mits maar in 

evenwicht met een goede gezindheid, dat wil zeggen de wil om naar Gods gebod te leven. 

Wij zijn het niet zo gewend vanuit het nut te denken. Meer vanuit de Bijbelse geboden en 

verboden. Die vragen gehoorzaamheid van ons. Zegt de Here niet: Als u mij lief heeft, be-

waart u mijn geboden (Joh. 14:15) en elders, vlak voor Zijn hemelvaart:  onderwijs al de 

volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun 

lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen (Matt. 28:19)?  Het nuttigheidsdenken 

lijkt hier haaks op te staan. Toch geeft de Bijbel ons op dit punt andere informatie. Woorden 

als ‘nut’,‘baat’ en ‘voordeel’ komen vaak voor. Maar ook hun tegenhangers: ‘ijdelheid’, 

‘leegheid’, ‘nutteloosheid’, en ‘ondeugdelijkheid’ enz. Om een aantal voorbeelden te geven: 

Spreuken 10:2 heeft het over schatten door goddeloosheid verkregen, die geen nut doen. Ook 

baat rijkdom niet op de dag van de toorn (Spreuken 11). In Jesaja 30 wordt gesproken van 

bondgenoten die geen voordeel opleveren, en in hoofdstuk 44 van afgoden die geen baat 

brengen. De profeet Jeremia spreekt op diverse plaatsen in dezelfde geest. In het Nieuwe 

Testament komen we deze termen eveneens tegen. Denk bijvoorbeeld aan wat de Here Jezus 

zei over zout dat haar kracht verloren heeft en over het vlees dat in tegenstelling tot de Geest 

geen nut doet. Wat zou het een mens baten als hij de hele wereld won, maar schade leed aan 

zijn ziel? Ook de apostolische brieven kennen op vele plaatsen woorden die met nut of 



nuttigheid te maken hebben. Zonder liefde, zo schrijft Paulus, baat totale vrijgevigheid en 

zelfopoffering niet (1 Kor. 13:3).   

Onze belijdenis volgt deze zienswijze ook, waarbij we kunnen denken aan  Zondag 17 (vr. 45) 

Wat nut ons de opstanding van Christus? Zondag 18 (vr. 49) Wat nut ons de hemelvaart van 

Christus? Zondag19. (vr. 51) Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons Hoofd 

Christus? Zondag 23 vr. 59: Maar wat baat het u nu, dat gij dit alles gelooft? (oude teksten) 

Strategisch denken 

Wij zullen als we een ethisch of liturgisch standpunt willen kiezen ons dan ook gerust mogen 

afvragen wat het nut is van een bepaald standpunt. Winnen we er iets mee, of raken we er iets 

mee kwijt? En ook: is het gekozen standpunt echt zinvol? Ik zou dit strategisch denken willen 

noemen. Zoals de Here Jezus ook zei, toen hij Zijn discipelen uitzond: wees dan slim of be-

dachtzaam als een slang (Mat. 10:16), handel met overleg (Luc. 16:1-9). Wanneer je alleen 

normatief denkt loop je de kans dat je soms iets doet louter omdat het in de Bijbel staat, of 

beter gezegd omdat je dat zo in de Bijbel leest. En misschien ook wel omdat het altijd zo is 

geweest, waarbij traditie en respect voor de gewoontes van je voorgeslacht de norm vormen. 

Maar dat kan soms heel onproductief en zelfs schadelijk zijn. 

Het einde 

De vraag: wat bereik ik er mee als ik dit of dat doe in de kerk 

of in mijn leven, is natuurlijk niet het einde. Het resultaat van 

mijn keuze moet het Koninkrijk Gods bevorderen, de eer van 

God en het heil van je naaste. En als je zo het criterium van het 

nut hanteert, kan je vragen op het gebied van homoseksualiteit, 

vrouwelijke ambtsdragers, de liedkeuze of de deelname van 

kinderen aan het avondmaal, om maar een paar actuele zaken te 

noemen, genuanceerder aan. Wat baat het als ik geloof dat voor 

samenlevende homo’s geen plaats is in de kerk? Wat baat het 

als ik geloof dat de zusters geen toegang hebben tot de bijzon-

dere ambten? Wat baat het dat ik tegen kinderen aan het avond-

maal ben? Wat baat het mij dat ik dat alles als juist geloof? Als 

het alleen maar is omdat dat de regels van de Schrift zijn, wordt 

het nut twijfelachtig. Denk liever: met welke keuze dien ik de Heer en mijn naaste het beste?  

Het is zoals Paulus aan Titus schreef: Onze boodschap is betrouwbaar. Ik wil dat je er met 

grote zekerheid over vertelt. Want dan zullen de mensen die op God vertrouwen, hun uiterste 

best doen om goed te leven. Dat is goed en nuttig voor iedereen. Maar houd je niet bezig met 

domme discussies, met lijsten van voorouders, of met ruzies over de wet. Want die dingen 

zijn niet nuttig maar zinloos. (Tit. 3:8,9 BGT)   
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