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Aanhanger van het christendom...
of volgeling van Jezus?

Te midden van deze wereld die van onzeker-
heid, angst, corruptie en ontrouw aan elkaar 
lijkt te hangen, is er één adres dat nooit 
teleurstelt. Het is absoluut betrouwbaar, 
biedt zekerheid, veiligheid, en hoop. Het is 
geen organisatie, geen politieke partij,  in-
stelling of zelfs kerkgenootschap. Het is een 
levende Persoon in Wie alle lijnen samen-
komen: Jezus Christus. Op z’n Hebreeuws: 
Jesjoea Ha Massiach. In de schatkist, vol 
heerlijke  beloften vinden we onder meer 
deze gouden woorden: ‘Niemand kan een 
ander fundament leggen, dan hetgeen ge-
legd is, namelijk Jezus Christus’ (1 Korinthe 
3:11).  Woorden die uitermate verstrekkend, 
ontmaskerend en hoopgevend zijn. Temeer 
als je, je realiseert, wie deze woorden ooit 
neerschreef. Het was een  mannetje uit de 
stam Benjamin, uit het volk Israël, dat ooit 
het bloed van de volgelingen van Jezus wel 
kon drinken. Totdat  Jezus als Gods Zoon 
Zich aan hem openbaarde en hem persoon-
lijk aansprak. Vanaf dat moment cirkelde het 
leven van deze man –Paulus is zijn naam- 
om de persoon van Jezus Christus. En dat 
van miljoenen mensen uit alle tijden...

Het Evangelie is niet door synagoge  of kerk bedacht
Het bijzondere van het Evangelie  is, dat het wel door mensen uitgesproken en schriftelijk vastgelegd is, maar 
niet door hen is bedacht. De boodschap van Israëls profeten en apostelen komt van de andere kant. Het is 
een boodschap van Israëls God, hoe menselijk verwoord ook. In de zesenzestig boeken van de Bijbel hoor je 
een veelheid van instrumenten, maar het is één symfonie, gedirigeerd door één persoon: de Geest van Jezus! 
Daarom zijn echte volgelingen van Jezus gemakkelijk te herkennen. Niet eens door een visje op hun auto, of 
andere uiterlijke dingen, maar door hun getuigenis en hun hele manier van leven. 

Grote nadruk op het doen van Gods ge-
boden (3)
De brief van de apostel Jakobus die tot het Nieu-
we Testament  behoort, zou zonder problemen, 
op twee teksten na,  in een orthodoxe synagoge 
gelezen kunnen worden. Twee keer noemt Ja-
kobus  Jezus ‘onze Heiland’, en Messias’. Maar 
voor het overige hangt de brief van praktische 
vermaningen over het alledaagse leven aan elkaar. 
Ontleend aan de Hebreeuwse Bijbel.  Er komt van 
alles aan de orde: het gevaar van de rijkdom, de 
tong, tweeslachtigheid, geruzie, lijden, het zalven 
van zieken na belijdenis van zonden enz. Ook de 
Waldenzen leggen in hun geschriften grote nadruk 
op het doen van Gods wil. Het volgen van Jezus 
en het bewaren van Zijn geboden staan centraal. 
In hun prachtige geschrift ‘Noble Leycon’  (‘De 
edele les’)   , geschreven in  1100  (!), vóór Petrus 
van Waldo optrad, wordt aan de jeugd de grote lijn 
van de Bijbelse geschiedenis doorgegeven. Maar 
steeds met een waarschuwende en vermanende 
spits. Daarbij worden de geboden van Jezus uit de 
Bergrede tegenover  Mozes’ wetten  gesteld. Niet 
alsof Jezus deze geboden heeft afgeschaft. Hij 
heeft ze in zoverre veranderd dat Hij ze heeft aan-
gescherpt! De Waldenzen leerden hun kinderen, 
hart te hebben voor vreemdelingen, armen, honge-
rigen, vergevingsgezind te zijn tegenover hen die 
hen vervolgden en voor hen te bidden. Het huwelijk 
werd rein bewaard. Voor echtscheiding was geen 
ruimte. Evenmin voor overspel, hoererij, roofzucht, 
geldzucht, homoseksuele praktijken etc.  In het 
Waldenzenkerkje in Serre nabij Angrogna, staan 
op de linker muur de Tien Geboden in grote letters 
geschreven, en op de rechter muur de Zaligsprekin-
gen uit Mattheus 5. Tekenend, want juist  het doen 
van Gods wil riep steeds haat wakker, waardoor de 
troost van Jezus welkom was: ‘Zalig bent u, als de 
mensen u vervolgen, en liegend alle kwaad tegen 
u spreken om Mijnentwil. Verblijdt en verheugt u, 
want uw loon is groot in de hemelen, want alzo 
hebben zij vervolgd de profeten die vóór u geweest 
zijn…’

Lijden omwille van het Woord (4)
Bij Angrogna staat naast een opvallend  gedenk-
teken voor de gevallenen in de laatste oorlog 
een sobere gedenksteen, een eindje er vandaan, 
aan de rand van een weg, tamelijk onopvallend .  
Deze steen herinnert aan allen die in deze val-
leien gevallen zijn in de loop der eeuwen. En dat 
loopt in de duizenden! Hoeveel beenderen liggen 
hier verspreid, verbrand, door de vijand ver-
waarloosd en onteerd, door de gelovigen indien 
mogelijk eervol begraven. Niet alleen hier, bij 
Angrogna,  maar in de drie valleien van Piemont. 
Onwillekeurig moet je denken aan wat Ezechiël 
in een visioen zag. Een vallei, vol dorre been-
deren. God leidde hem er uren lang omheen. 
Toen stelde God hem de vraag: ‘Mensenkind, 
zullen deze beenderen levend worden?’ (Eze-
chiël 37:3). Wat een heerlijke zekerheid dat allen 
die door de eeuwen heen hier, in de valleien van 
Piemont, en op duizend andere plaatsen in de 
wereld, omwille van Gods Naam vermoord zijn, 
straks,  als eersten zullen opstaan.  God zal ‘het 
hele huis van Israël’ als uit de dood doen  herle-
ven. Allen die door het Beest zijn gedood delen 
het eerst in Israëls opstanding! (Openbaring 20). 
Zij zullen het koninkrijk van de Messias in elk 
geval niet missen!

Terug naar de eerste Liefde!
De Waldenzen en hun nazaten in Duitsland, 
Amerika en waar ook ter wereld hebben, net als 
Nederland, Israël en welk land ook herleving 
nodig. Want de landen waar ooit de Reformatie 
springlevend was,  zijn afgezakt. Het protes-
tantisme heeft grotendeels zijn kracht verloren. 
Het eens gelegde fundament is overwoekerd 
met onkruid. Alle soorten van religies, tot en 
met hindoeïsme, boeddhisme en islam toe, zijn 
in Europa binnengehaald, en het Evangelie lijkt 
achterhaald.
Maar niets is minder waar. De duivel, en daar-
mee de leugen, goddeloosheid, afgoderij en 
onreinheid hebben  hun  langste tijd gehad. Op 
Golgotha heeft de Heere Jezus het voor altijd 
gewonnen door als een Lam Zijn Bloed te geven 
tot verzoening van Israël en de volken! ‘Niemand 
kan een ander fundament leggen, dan hetgeen 
gelegd is, namelijk Jezus Christus!’ Geen oecu-
mene die zand in de ogen strooit en het Evange-
lie verkwanseld kan te niet doen dat Jezus Over-
winnaar is. Alle knie zal voor Hem buigen! En Hij 
zal op de troon van David in Jeruzalem regeren.

Nu al worden Joden uit allerlei landen naar huis 
gebracht. Straks zal de grote exodus van Hoger-
hand volgen. De stem uit de hemel zal door ieder 
die die stem verstaat gehoord worden: ‘Gaat uit 
van haar, Mijn volk, opdat u geen gemeenschap 
hebt aan haar zonden, en niet ontvangt van haar 
plagen’ (Openbaring 18:4). Het is  waar, alleen 
zij die geschreven zijn in het Boek van het leven 
van het Lam zullen voor het Beest niet buigen. 
(Openbaring 13:8). Zij zullen zeker binnengaan 
in het koninkrijk dat komt. Laten wij er alles aan 
doen dat zij die gevaar lopen, niet in de grote 
stroom naar Sion mee te gaan, niet ongewaar-
schuwd  zullen achterblijven. De stem van Jezus 
de Messias dient krachtig gehoord te worden. 
Het Evangelie van het koninkrijk roept wereld-
leiders, koningen, presidenten, rechters en ver-
antwoordelijken  en wie ook maar, op: ‘Dient de 
HEERE met vreze, verheugt u met beving. Kust 
(dat is: aanbidt) de Zoon, opdat Hij niet toorne en 
u onderweg vergaat…’ (Psalm 2:11,12) Niemand 
kan deze indringende uitnodiging straffeloos 
negeren…!  

Waarom zou iemand zichzelf te gronde richten 
terwijl  Jezus, ‘de Wortel en het geslacht van 
David’ zo’n liefelijke, algemene oproep doet
 horen op de laatste pagina van de Bijbel:

‘En de Geest en de bruid zeggen: kom!

En die het hoort, zegge: kom!

En die dorst heeft, kome!

En die wil, neme het water des levens, 
om niet!’ ? (Openbaring 22:17)
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Aanhanger van het christendom...
of volgeling van Jezus?
Je moet bij mensen als Paulus (en zo lopen er 
gelukkig nog genoeg rond) niet met vrome praatjes 
aankomen. Ze kijken dwars door alle schone schijn 
heen. Wie eenmaal door de heerlijke Persoon van 
Jezus gegrepen is, gaat nooit voor minder. ‘Mijn 
schapen horen Mijn stem’, zei Jezus. Zijn stem redt 
van de zonden, geneest wonden, verlicht de ogen, 
troost het hart. Het bevrijdt van wat voor knellend 
juk ook. Geen wonder dat schapen weglopen bij 
iemand die de stem van de Goede Herder niet laat 
horen. Schapen willen vers gras, groene weiden. 
En die vind je niet daar, waar  een boodschap uit ei-
gen theologisch brein of godsdienstig gevoel wordt 
gebracht. Schapen hongeren naar een boodschap 
die hun leven vernieuwt. De stevige kost die Gods 
Woord biedt. De boodschap van de  Herder Die 
hen hoop geeft, zelfs als zij er soms naast kleunen. 
Een Herder Die  in rechte sporen leidt.

Aanhangers van het christendom verschillen he-
melsbreed van volgelingen van Jezus. Het christen-
dom heeft sinds eeuwen heidendom en christelijk 
geloof door 
elkaar gehutseld. De mix is zo ingrijpend, dat de 
stem van de Herder Jezus volledig overstemd 
wordt  door kerkelijke wetten, theologisch gebazel 
en religieuze wazigheid. Een aanhanger van het 
christendom kan gemakkelijk een kerkbank ver-
slijten, zonder een sikkepit te veranderen. Ook al 
treed je Gods geboden met voeten, er is altijd wel 
iemand te vinden, al of niet in toga, die je onbijbel-
se relatie of andere praktijken die niet stroken met 
Jezus’ geboden, wettigt. Volgelingen van Jezus zijn 
mensen die de roep van Jezus ‘volg Mij!’ beant-
woorden met een leven van gehoorzaamheid. Wie 
in geloof ‘Ja!’ zegt tegen de Heere Jezus, ontvangt 
uit genade vergeving.

Zo iemand gebruikt niet zozeer zware woorden 
over zonde en schuld, maar erkent zijn of haar 
schuld. Volgelingen van Jezus zijn geen moeilij-
ke mensen. Ze weten maar al te goed hoe het er 
bij hen van binnen uit ziet. En wie z’n eigen hart 
kent, kent de halve wereld. Dan heb je niet meer 
zo’n hoge pet op van jezelf, maar zing je een 
toontje lager. Dicht bij Jezus zijn en achter Hem 
aan wandelen houdt je nederig. Het maakt je 
strenger voor jezelf en milder tegenover een an-
der.  De lust vergaat je, mensen te veroordelen 
of hun naam te bekladden.  Niet door telefoon, 
email, facebook of hoe dan ook. Hoe zouden ze 
durven? Elke veroordeling keert als een boe-
merang op je eigen hoofd neer. Volgelingen van 
Jezus zijn alert. Zij waken ervoor  om ongemerkt 
bitterheid in hun  hart toe te laten. Zij voelen pijn 
als zij die bij zichzelf voelen opkomen en reke-
nen er mee af. Door het aan God te belijden, 
raken zij er door Jezus’ Bloed vrij van.  Hoe zou 
je iemand z’n zonden kunnen blijven aanreke-
nen, terwijl je het zelf helemaal van de vergeving 
moet hebben? Wie Jezus in de ogen gekeken 
heeft, leert het veroordelen goed af. Achter 
Jezus aan wandelen maakt je er meer bewust 
van, hoe groot de tegenstelling tussen Jezus en 
jezelf is. Zelfs  de duivel  kon niet anders dan  
Jezus ‘de Heilige Gods’ noemen. Petrus was ooit 
zo onder de indruk van Jezus’ wonderen, dat hij 
het uitriep: ‘Ga weg van mij, ik ben een zondig 
mens’.

Wie is Hij opdat ik Hem kenne?
Ooit werd een blindgeboren man door Jezus 
van zijn blindheid genezen. Je leest over hem 
in Johannes 9. Toen hij keer op keer op het 
matje werd geroepen om verantwoording af te 
leggen, gingen zijn ogen figuurlijk gesproken 
steeds meer open. Zijn getuigenis werd steeds 
krachtiger. Het gevolg was dat hij uit de synago-
ge verbannen werd. Toen Jezus hem even later 
weer ontmoette, vroeg Hij aan hem: ‘Gelooft u 
in de Zoon van God?’ Hij antwoordde niet:  ‘na-
tuurlijk’. Geloof was voor hem niet iets wat hij 
uit zijn mouw schudde, of waar hij prat op ging. 
Heel nederig klinkt het: ‘Wie is Hij, opdat ik Hem 
kenne?’ Het pure geloof in Jezus en in de God 
van Israël is geen van buiten geleerd lesje. Het 
is stille verwondering. ‘O, wat zou dat heerlijk 
zijn, als ik deze Jezus, Gods Zoon, beter leerde 
kennen!’
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De prijs van het volgen van Jezus
In het ‘vrije westen’, waar de verslaafdheid aan 
eigen lusten de pan uit rijst, is nog wel een be-
hoorlijk percentage mensen dat iets heeft met 
het christendom. Maar dan liefst in eigen stijl, op 
eigen manier. De apostelen met hun brieven aan 
de gemeenten zijn niet populair. Velen noemen 
dat betuttelend. Het woord gehoorzamen is voor 
velen een lelijk woord.   Wie Jezus volgt echter  
heeft met Zijn geboden niet de minste moei-
te. Trouwens, lang voor Jezus’ komst werd de 
vreugde in het doen van Gods geboden in Psalm 
119 al in alle toonaarden bejubeld. 

Psalm 119 en de tijd van de Makkabeeën
Het is zeer aannemelijk dat deze Psalm tijdens  
de zware vervolging van de Makkabeeën is 
ontstaan. De Syrische vorst Antiochus Epipha-
nes , aangemoedigd door een moderne stro-
ming binnen het Joodse volk, deed zijn uiterste 
best, alles wat Israël van God had ontvangen, te 
vernietigen. Thorarollen werden opgespoord en 
verbrand. Alles wat kenmerkend is voor Israël: 
de sabbat, de feesten die God gegeven had, de 
besnijdenis,  werden verboden. Je mocht je zelfs 
geen Jood meer noemen. De tempel werd ver-
ontreinigd. Op het reukofferaltaar werd nota bene 
een beeld van de afgod Zeus gezet. En Joden 
werden uitgenodigd, ja verplicht varkens te offe-
ren op dit altaar. Tegen deze achtergrond wordt 
een groot deel van Psalm 119 verklaarbaar. De 
dichter zucht onder de druk van goddelozen. 
De wetsverachting grijpt hem naar de keel. De 
atmosfeer is verstikkend. Zoals de olijven onder 
persing hun olie laten vloeien, zo wordt onder 
zware druk de liefde tot Gods dienst, geboden, 
wetten, woorden, en beloften uit het diepst van 
zijn hart geperst.

God dienen met vreugde
Het is geen wonder, dat de bewoners van de 
valleien van Piemont, in de Italiaanse Alpen, 
ook  van de boeken der Makkabeeën een 
afschrift in hun eigen oude taal hadden. Zij 
herkenden zich kennelijk in de strijd van de 
Makkabeeën. Werden  toentertijd in Modin niet 
zeven zonen van een Joodse moeder, uit een 
priestergeslacht, voor haar eigen ogen afge-
slacht? Alleen omdat zij weigerden aan Zeus te 
offeren en de dienst aan Israëls God trouw ble-
ven? Dit oude volk stond voor hetzelfde dilem-
ma. De keus die steeds opduikt, wanneer een 
dictatuur haar onderdanen vraagt, het systeem 
te verheerlijken ten koste van het geloof. Com-
munisme, nazisme, sharia, het zijn recentere 
dictaturen die als twee druppels water lijken op 
die eeuwenoude dictatuur van het pausdom. 

De Waldenzen en Rome
De Waldenzen –want zij zijn dat oude volk- 
stonden eeuw na eeuw oog in oog met Rome. 
De Rooms-katholieke kerk had het oude Ro-
meinse rijk dat in de vijfde eeuw bijna ter ziele 
ging, nieuw leven in geblazen. Het Romeinse 
Beest leeft voort in het rooms-katholieke Beest 
(Openbaring 13). Zodra    Rome  een volkje 
ontdekte, dat het waagde zich alleen aan Gods 
Woord te houden en de hele afgoderij van 
Rome te verwerpen, reageerde het furieus. Op 
beestachtige wijze werden de Waldenzen afge-
slacht, gemarteld, onteerd, en op de meest wal-
gelijke wijze ter dood gebracht. Als zij braaf het 
systeem van Rome hadden erkend, hadden zij 
mogen liegen, echtbreken, hoererij bedrijven, 
stelen etc. Als je maar aan de leiband van het 
systeem loopt, is heel veel geoorloofd. Maar 
wee je gebeente als je Jezus volgt, Gods ge-
boden met vreugde doet en je kinderen daarin 
opvoedt. Dan ben je een tovenaar, heks, ban-
diet, zondaar of wat voor scheldwoorden men 
ook bedenken mocht. Sabbatist was er ook een 
van. Want ongetwijfeld hebben de bewoners 
van de valleien oorspronkelijk de sabbat als 
rustdag  gevierd. Alleen onder druk zijn zij in 
later eeuwen de zondag gaan vieren.

Het is niet zo verwonderlijk dat de Waldenzen al in 
de zeventiende eeuw ‘Het Israël van de Alpen’ wer-
den genoemd. Kennelijk deden zij in veel opzichten 
aan Israël denken. Er is zeker een aantal dingen 
te noemen waarin de Waldenzen sterke verwant-
schap vertonen met, zeg maar,  het Joodse deel 
van Israël. Laten we er een paar noemen. Allereerst 
komt mij Paulus’ woord voor de geest uit Romeinen 
3:1,2. Wanneer hij de vraag stelt: ‘Wat is dan het 
voordeel van de Jood en wat is het nut van de be-
snijdenis?’ antwoordt hij : ‘Veel, in allerlei opzicht’. 
En dan noemt hij  één voorrecht: ‘Dit is wel het eer-
ste, dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd’. 

Bewaarders van Gods Woord (1)
Als één ding bewezen is, is het wel dat de Bijbel bij 
de Joden in goede handen was. Hoe hebben de 
Joodse Schriftgeleerden eeuw na eeuw gewaakt 
over de Hebreeuwse Bijbel! Tot voor kort was de 
oudste Jesajarol een manuscript  uit de 9e eeuw 
na Christus. Toen in 1947 bij de Dode Zee  een 
(gedeeltelijke) Jesajarol van vóór Christus werd 
gevonden, bleek deze  nauwelijks van deze bijna 
duizend jaar jongere rol te verschillen. Een bewijs 
hoe nauwkeurig de Schriftgeleerden de Hebreeuw-
se Bijbel overschreven! Dezelfde ijver legden de 
Waldenzen aan de dag in het bewaren van hun, in 
eigen taal, geschreven Bijbelgedeelten. Ondanks 
de pogingen die Rome deed om al hun oude ma-
nuscripten te vernietigen, zorgden de Waldenzen 
er steeds voor dat er (in klein formaat) nieuwe 
handschriften kwamen. Vele ervan zijn van de 
ondergang gered en veilig ondergebracht in enkele 
belangrijke, oude bibliotheken, in Cambridge, Du-
blin en Genève.

Opvoeding van de jeugd (2)
De Bijbel was noch voor de Joden noch voor de 
Waldenzen een ongelezen pronkstuk. Joodse 
kinderen leerden hele Bijbelboeken uit het hoofd. 
Joseph Rabinowitsch uit Bessarabië kende op zijn 
zesde jaar het hele Hooglied met de verklaring van 
Rasji in het Hebreeuws uit het hoofd. Ook de Wal-
denzen was er alles aan gelegen, de geestelijke 
erfenis van Gods Woord zo vroeg mogelijk aan hun 
kinderen over te dragen. Hoog in de bergen, in Pra 
del Torno, werden  in de Middeleeuwen in de hui-
zen van de Bijbelleraars (‘ Barben’) hun leerlingen 
opgeleid. Zij bleven de winter over, en leerden de 
Evangeliën, de meeste brieven van Paulus, Spreu-
ken, Prediker, de profeten etc. uit het hoofd. Een 
betere opleiding is er niet voor aanstaande zende-
lingen en predikers van het Evangelie! Zij brachten 
in heel Europa het Evangelie.

De huizen van de Barben (Bijbelleraars), hooggelegen, 
in Pra del Torno. Hier werden in de wintermaanden in de 
Middeleeuwen  de zendelingen van de Waldenzen opgeleid. 
Er liggen  drie huisjes naast elkaar, een slaapruimte, een 
eetruimte en een onderwijsruimte.

‘Het Israël van de Alpen’

Kerkje van de Waldenzen in Serre. Links op de muur staan 
de Tien geboden, rechts de Zaligsprekingen. In het midden, 

boven,  lezen wij: Dio e amore, God is Liefde.

Waldenzenkerkje van Pra del Torno, ruim 1000 meter hoog gelegen, 
aan de weg die vanuit Torre Pellice (in het dal) naar boven leidt, langs 
Angrogna en Serre.


