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Koopvaardijpastoraat 
 
Beste mensen aan boord en thuis, 
 
In welke tijd leven we? We leven in een post-moderne tijd. Enkele tientallen jaren geleden was er nog een 
tamelijk groot optimisme. Na de tijd van de bezetting en van de wederopbouw heerste in de zestiger en 
zeventiger jaren alom optimisme. Maar dat is een eind afgebrokkeld. In het algemeen koesteren wij niet 
meer zulke hoge idealen als voorheen. 
De grote stromingen in de politiek - het communisme, het socialisme en het liberalisme als stelsels - heb-
ben afgedaan. Maar wat erger is, ook het Christendom. Het hoeft voor de meeste mensen niet meer zo. 
Het is in onze samenleving helemaal niet in, om te staan voor een absolute waarheid. Nee, we moeten 
verdraagzaam zijn - tolerant. Ieder mag weten wat goed is en ieder mag doen wat hij vindt dat goed is. En 
ieder mag zeggen wat hij wil. 
Wij willen niet gecorrigeerd worden door een waarheid die ons zegt wat goed is en wat niet goed is. De 
tijd van de grote woorden is voorbij (zeggen we). De stelsels hebben afgedaan. Laat ieder zijn eigen nor-
men en waarden kiezen en zijn eigen koers uitzetten. Vrijheid blijheid. Eigen meester, niemands knecht. 
In zo’n houding past het, om zelf te bepalen of ik mijn nog niet geboren kind wil houden of niet. En als 
het mij niet past, dan laat ik het weg halen - ook al wordt een uniek wezentje, een mens in wording, ge-
dood/vermoord, nota bene. Alleen al in ons land vinden 30.000 abortussen plaats per jaar ! Dat zijn er 
honderd per dag - denk het u eens in ! Dat is diep triest en God-onterend, dat zoveel abortussen plaats-
vinden in Nederland. 
En in zo’n houding past het, dat ik bepaal of ik nog langer wil leven of niet. “Als ik het leven moe ben, en 
eruit wil stappen - dat moet ik toch zeker weten?! We hebben de touwtjes van ons leven toch in eigen 
hand?!” 
De ethiek in West Europa is de ethiek van de autonomie! De mens heeft zelf te beschikken en te beslissen. 
Hij weet uit zichzelf wat goed is en wat kwaad is!  
De autonomie van de moderne mens is, dat je voor de kennis van goed en kwaad niet aangewezen bent op 
de openbaring van God, maar op je eigen innerlijk. En dat je het daarmee kunt doen. 
Het is duidelijk dat in zo’n klimaat het Woord van de Heere en Zijn heilige wet wordt afgewezen! Want 
die is veel te totalitair. Die legt een claim. Die wet van God hindert mij in de uitleving van mijn vrijheid. 
Wie nog wel wil leven naar/volgens het Woord van de Heere? Nu, die mag het; maar alleen op eigen ter-
rein. Alleen in je eigen hut. En ook dat langzamerhand niet meer (zo lijkt het). 
Iemand die opkomt voor de wet van God - die wet van God die gelding heeft voor iedereen, omdat God 
God is en omdat Hij het voor het zeggen heeft - die ruimte wordt niet geboden!  
Dat is de “tolerantie” van onze dagen! Verdraagzaamheid alom! Maar ze moeten niet aan mijn vrijheid 
komen! Dan ontstaat er een furieuze onverdraagzaamheid! 
Dat is tolerantie, die in wezen intolerantie is. 
Dat is natuurlijk helemaal mis ! 
 
Er moet toch Iemand zijn Die normen stelt; Die is er ook. 
De Bijbel laat ons zien wat goed en wat kwaad is - goed en kwaad niet alleen voor christenen, maar voor 
alle mensen. De normen zijn inderdaad door God Zelf gegeven. Deze normen dragen een universeel ka-
rakter; ze gelden voor alle mensen. Daarom dienen ze bepalend te zijn.  
Dat is zeker niet erg. De onderhouding van Gods geboden is zegenrijk. Gods geboden zijn goed voor ieder-
een.  
Je kunt nooit zeggen, dat wat goed is en wat kwaad is, dat dat bij meerderheid van stemmen vastgesteld 
wordt. Dat geldt ook van een democratische samenleving, dat ze haar normen niet zelf maakt, maar dat 
ze die van Boven af ontvangt. Ook als de meerderheid van de mensen zegt: “Wij doen dat anders,” dan 
ben je toch gehouden je aan die van Boven af opgelegde normen te houden. 
Het gaat om wat God zegt. Hij heeft zeggenschap over Zijn schepselen. U en ik - wij zijn Hem gehoor-
zaamheid verschuldigd. 
De dichter zegt: “Hoe lief heb ik Uw wet! Zij is mijn betrachting den ganse dag. Zij maakt mij door Uw 
geboden wijzer dan mijn vijanden zijn, want zij is in eeuwigheid bij mij.” Psalm 119 : 97, 98. Kunt u het 
ook zeggen: “Hoe lief heb ik Uw wet?” Is dat uw (en mijn) leven? Is dat praktijk? 
Een andere psalmdichter zingt: 



 
 

Pagina 2 Contactbrief 246, september 2011 
 

 
 
“Dus krijg ik van mijn plicht, 
o God, een klaar bericht. 
Wat is ’t vooruitzicht schoon: 
hij, die op U vertrouwt, 
Uw wetten onderhoudt, 
vindt daarin groten loon. 
Maar, Heer’ , wie is de man, 
die op ’t nauwkeurigst kan 
zijn dwalingen doorgronden? 
O Bron van ’t hoogste goed, 
was, reinig mijn gemoed 
van mijn verborgen zonden!” 
Psalm 19 : 6 
 
Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den weg der zonda-
ren, noch zit in het gestoelte der spotters; maar zijn lust is in des Heeren wet, en hij overdenkt Zijn wet 
dag en nacht. 
 
U allen van harte het goede en tot ziens in Rotterdam, Dordrecht, Moerdijk of één van de andere havens. 
 
Ds. H. van der Ham 


