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Moet ik me vaccineren tegen corona? Of is dat 
niet geoorloofd? Het is een vraag die al vele 

pennen in beweging bracht. Maar hoe maak je nu 
een keuze? Hoe ga je om met lastige dilemma’s? 
Ds. H.J. Agteresch en Astrid Bokhorst gaan in 
gesprek. „Je kunt je druk maken over de vraag 

of vaccineren mag of niet, maar daarmee kun je 
niet voor God verschijnen.”

PEINZEN 
OVER DE PRIK

O V E R  V A C C I N E R E N
E N  V E R T R O U W E N
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De hemel is loodgrijs. De regen gutst gestaag naar beneden. 
Een sombere dag. Ook de fi kse kerkzaal van de gereformeer-
de gemeente in Werkendam is in het duister gehuld. „Het 
is één van de meer donkere kerken van Nederland,” zegt ds. 
H.J. Agteresch, die zoekend vanaf de kostersplek de lampen 
net weer heeft  uitgeknipt, nadat de fotograaf de hielen heeft  
gelicht. „En op een dag als vandaag al helemaal.”

Een donkerheid die ook over de aarde ligt, nu de wereld 
zucht onder de gevolgen van een pandemie. Een oordeel? 
Ds. Agteresch: „Ik behoor wel tot de predikanten die dat 
zo ziet. De satan heeft  hierin zeker een rol, maar het staat 
onder de beheersing van de Heere.

In Hosea 5 wordt beschreven hoe de Heere het volk Israël 
tegenkomt als een mot en verrott ing. Een mot vreet gaten in 
je kleren zonder dat je het merkt. Een kozijn kan onder de 
keurige laklaag ongezien wegrott en. Zo voert God geruis-
loos het oordeel uit. Daar zit een lijn in naar de coronapan-
demie. Een onzichtbaar virus kantelt de hele maatschappij.” 

Niet moedeloos
Dat oordeel heeft  meerdere zijden, stelt ds. Agteresch. 

„Enerzijds de strafk ant, want wij hebben God op het hoogst 
misdaan. Daarbij valt me op dat meerdere kinderen van God 
door corona zijn weggenomen. 

Opvallend: verschillenden van hen kwamen op hun 
sterfb ed tot een ruim getuigenis. Zoals een vrouw die haar 
hele leven veel aanvechting kende, maar op de laatste avond 
tegen me zei: ‘Ik lig in de wachtkamer van het paleis. De 
engelen wachten alleen nog op een bevel om me te halen’.

D A A N  H E T  W O O R D

Ds. H.J. Agteresch
is predikant van 
de gereformeer-
de gemeente van 
Werkendam. Voor hij 
predikant werd, was 
hij internist-hema-
toloog.

Astrid Bokhorst is 
manager Advies & 
Toerusting bij de 
NPV-Zorg voor het 
leven. Ze is opgeleid 
als verpleegkundige 
en juriste.
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Als Gods kinderen zo door deze 
ziekte worden thuisgehaald, kan de 
vraag bij je opkomen: komen er nog 
wel voor hen in de plaats?”

Je zou er moedeloos van kunnen 
worden, zegt ds. Agteresch. „Maar 
tegelijk is er de belofte dat Gods 
Koninkrijk over de hele aarde uitge-
breid zal worden. Dat is de andere 
kant van het oordeel: het is een 
oproep tot wederkeer. De Heere ziet 
uit naar hartelijke bekering.

 We denken met elkaar wel na 
over allerlei voorzorgsmaatregelen, 
maar dit is de beste remedie: de 
terugkeer naar de Heere.”

Is voorzorg verantwoord?
Toch is het nadenken over die 

voorzorgsmaatregelen de reden dat 
de predikant plaatsneemt aan de ro-
yale tafel van de Werkendamse con-
sistorie. Ook Astrid Bokhorst schuift 
aan – namens de NPV, die net een 
brochure over vaccinatie uitbracht – 
om mee te denken over de netelige 
kwestie die velen bezighoudt: moet 
ik me vaccineren tegen corona of is 
dat juist niet geoorloofd?

De eerste vraag is wel: mag je 
überhaupt voorzorgsmaatregelen 
nemen? 

Ds. Agteresch: „De Bijbel geeft 
daar duidelijke richtlijnen voor. In 
Spreuken 22:3 staat bijvoorbeeld: 
‘Een kloekzinnig mens verbergt zich, 
maar de slechten gaan henendoor en 
worden gestraft’. Volgens de kant-
tekening wil dat zeggen dat iemand 
die voorzichtig te werk gaat ‘zich 
voorziet’ om een kwaad dat ‘schijnt 
te komen’ te ontgaan.

En ooit zei een oude predikant 
eens tegen me: ‘Toen de Heere Jezus 
verdrongen werd door de schare, 
ging Hij in een schip. Dat was ook 
een voorzorgsmiddel, hoor’.”

Maar geldt dat ook als er iets als 
een oordeel over ons komt?

Ds. Agteresch: „Ja. Neem de ze-
vende plaag – hagel – in Egypte. Mo-
zes waarschuwt: het oordeel komt, 
maar zet wel je koeien in de schuur. 
Oftewel: neem je voorzorgsmaatre-
gelen. Dan is er dus niet alleen een 
buigen onder het oordeel, maar ook 
het verstaan van de oproep.”

De hamvraag is: valt vaccineren 
onder die geoorloofde maatrege-
len? Heeft het geen afgodische, 
opstandige trekken? 

Ds. Agteresch: „Helaas hoor je 
termen langskomen waaruit een 
maakbaarheidsgedachte blijkt. Ik ben 
bang dat vaccinatie voor de overheid 
een soort moderne godsdienst is. Zo 
van: hier vertrouwen we op.”

Bokhorst: „Dat herken ik, maar 
de realiteit is ook dat de overheid 
een zorgplicht heeft. En vaccinatie 
is nu eenmaal een effectief, beproefd 
middel tegen virusuitbraken.”

Ds. Agteresch: „De intentie van de 
overheid zal goed zijn. Het gaat hen 
om de volksgezondheid.”

Al zou vaccinatie voor de over-
heid een toren van Babel zijn, zo so-
lide is dat bouwwerk niet, relativeert 
ds. Agteresch. „Het is niet zo dat je 
met vaccinaties alles afsluit. Er kun-
nen allerlei mutaties komen en waar 
blijven we dan met onze vaccins?

Iemand vertelde me eens dat hij 

zijn kind liet vaccineren tegen rode 
hond. Maar het kreeg die ziekte tóch. 
Hij zei: ‘Als de Heere wil dat mijn kind 
ziek wordt, dan wordt het ziek’. De 
Heere staat er altijd boven. Dan kan 
geen vaccinatie dat tegenhouden. Dat 
moet ons nederig en klein maken.”

Bokhorst: „Daar zet ik een dikke 
streep onder.”

De vraag blijft: is vaccineren geoor-
loofd of niet? 

Ds. Agteresch: „Ik sta in mijn 
boodschap naar anderen precies in het 
midden. Voor mij is het een persoonlij-
ke gewetenskwestie.”

Een keuze voor of tegen moet je 
mensen niet opleggen, vindt de predi-
kant. „Daar heb ik wat moeite mee. Ik 
zeg het heel voorzichtig, maar ik ben 
bang dat dit zou kunnen leiden tot een 
vorm van gewetensdwang. 

Ik ken een kind van God dat een 
aantal keren dicht bij de dood was, 
maar toch mocht blijven leven. Hij 
zei tegen me: ‘Zou ik me dan nu laten 
vaccineren?’ Hij kan het niet. Hij zei er 
wel meteen achteraan: zo ligt het voor 
mij persoonlijk, maar dat draag ik niet 
uit. Ik leg het niet op aan anderen.”

Bokhorst: „Als je werkelijk denkt: 
door je te laten vaccineren haal je 
een oordeel over je, dan snap ik dat je 
ertegen waarschuwt. Maar het laat wel 
weinig ruimte over voor eigen gewe-
tensvorming.”

De klassieke lijn is toch: vaccineren is 
in strijd met Gods voorzienigheid?

Ds. Agteresch: „Het vraagstuk rond 
vaccinatie speelt al bijna twee eeuwen. 
Vaccins waren in het begin van deze 
discussie, beduidend anders. Er werd 

 „Ik ben bang dat vaccinatie 
voor de overheid een soort 

moderne godsdienst is”
D S .  H . J .  A G T E R E S C H
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een ziekmakende stof ingespoten. Dat woog 
mee in de bezwaren.

Men zag duidelijke lijnen vanuit Gods 
voorzienigheid, op basis van Zondag 10 uit de 
Heidelbergse Catechismus. Het gebruikmaken 
van middelen om ziekten te voorkomen streed 
daarmee. En zeker als dat zulke gevaarlijke en 
daarmee ongeoorloofde middelen waren. 

Die oude lijn blijft voor veel mensen de Bij-
belse, betrouwbare lijn. Het was de visie van 
oude leraren. En daar zeg ik niets van. Het is 
een goede argumentatie. 

In de Gereformeerde Gemeenten – waar-
toe ik behoor – zie je op dit punt een ont-
wikkeling. Vroeger was er een stellig ‘nee’. 
In de jaren zeventig zie je een verschuiving. 

In die tijd was er een polio-epidemie. Ds. A. 
Vergunst schreef toen een artikel waarin hij 
stelde dat de keuze een gewetenszaak was. 
Hij verwoordde daarmee een standpunt dat 
eigenlijk al breder leefde. Sindsdien is dat de 
algemene lijn in ons kerkverband.”

Bokhorst: „In andere kerkverbanden zie je 
dat ze nog meer op die oude lijn zitten: vacci-
neren mag niet.”

Ds. Agteresch: „Historisch kun je dat 
verklaren. Het is een vanuit de geschiedenis 
ontwikkeld bezwaar, dat terug te voeren is 
op de Bijbel. Ons voorgeslacht is daarmee 
opgegroeid. Het kreeg een plek in preken van 
vooraanstaande predikanten. Dat zette een 
stempel en werd van generatie op generatie 
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wetenschap? Nou, die neiging heeft 
de hele geneeskunde.

Als we niet uitkijken, meten we 
met twee maten en leggen we op 
vaccineren een zwaardere druk dan 
op andere vraagstukken. 

In deze discussie wordt vaak 
Zondag 10 van de Heidelbergse 
Catechismus genoemd. Terecht, maar 
ook dat geldt breder: als je mag leven 
vanuit Gods Vaderlijke hand, dan 
bestrijkt dat niet alleen het gebied 
van de voorzorgsmiddelen, maar óók 
de behandeling van ziekten. 

Zoals bij kanker. Mag ik mijn li-
chaam ziek maken door chemokuren, 
als er maar een beperkte kans is dat 
het effect heeft? Ik merk dat mensen 
het vaak niet begrijpen als je zo’n 
vraag stelt. Natuurlijk doe je dat, is 
de reactie. Ik zet daar een vraagteken 
bij. Het doel is niet om voor altijd op 
deze aarde te blijven.”

Ds. Agteresch: „Heel mooi dat je 
dat zegt. Ik herken dat. Soms zijn 
mensen tegen vaccinatie omdat ze 
niet willen vooruitlopen op wat 
kan gebeuren, maar zodra de ziekte 
iemand treft, mogen opeens alle be-
handelingen gegeven worden. Waar 
is dan het buigen onder het oordeel? 

Bovendien hebben de ontwik-
kelingen niet stilgestaan, waardoor 
er geen harde grens meer is tussen 
voorzorgsmiddelen en medicijnen. 
We zijn met elkaar terechtgekomen 
in de – voor een groot deel – preven-
tieve geneeskunde. Een groot deel 
daarvan hebben we zonder nadenken 
omarmd, terwijl het stukje vaccinatie 
een geïsoleerd punt blijft. 

Een voorbeeld van preventieve 
geneeskunde is dat je bij voorbaat 

antibiotica toedient om een mogelijke 
infectie voor te zijn. 

Eén zo’n preventieve maatregel, 
die heel gewoon gevonden wordt, 
komt wat mij betreft principieel heel 
dicht bij vaccineren. Voordat iemand 
geopereerd wordt, krijgen sommige 
mensen een prikje tegen een trombo-
se of longembolie. Dat krijg je al snel 
als je een bepaald risico loopt. En dan 
hebben we het over risico’s vanaf één 
tot anderhalf procent. Je beïnvloedt 
zo preventief het stollingssysteem. 
Ethisch gezien ligt dat wat mij betreft 
heel dicht bij het beïnvloeden van je 
immuunsysteem.”

Maakt de pandemie de vaccinatie-
discussie anders?

Bokhorst: „Als je vanwege intege-
re gewetensnood vaccineren afwijst, 
dan wordt dat tijdens een pandemie 
niet opeens anders.

Als je alleen reserves hebt bij het 
nemen van voorzorgsmaatregelen 
tegen iets wat zich mogelijk kan 
voordoen, zou het anders kunnen 
zijn. Het gevaar is er immers al.”

Ds. Agteresch: „Ik merk dat veel 
mensen hun keuze opnieuw overwe-
gen. Ook mensen die hun kinderen 
niet lieten vaccineren. Het komt heel 
dichtbij.”

Bokhorst: „Wat me in de huidige 
discussie wel zorgen baart, is dat 
mensen levensbeschouwelijke be-
weegredenen vermengen met argu-
menten vanuit de antivax-beweging. 
Ze doen dat om sterker te staan. 

Wij zeggen: doe dat niet. Vanuit 
de overheid is er begrip en ruimte 
voor principiële keuzes, maar niet 
voor dit soort visies. Daarmee onder-

overgenomen. Ds. G.H. Kersten was 
bijvoorbeeld openlijk tegen vaccine-
ren. 

Al is het wel heel interessant om 
te zien hoe ds. Kersten op andere 
gebieden omging met het spannings-
veld tussen voorzienigheid en verant-
woordelijkheid. Zo speelde in de jaren 
twintig van de vorige eeuw op het ei-
land Tholen de discussie of je wel een 
waterleiding mocht aanleggen. Nee, 
zeiden sommige mensen, want je bent 
niet langer afhankelijk van regenwater. 
Van het beleid van de Heere dus. Ds. 
Kersten distantieerde zich in de Twee-
de Kamer openlijk van deze bezwaren.

Je ziet trouwens ook verschillen per 
regio. In bepaalde gebieden is het meer 
geaccepteerd, op andere plekken zijn 
er juist meer bezwaarden.”

Hoe komt dat?
Ds. Agteresch: „Dat heeft met de 

vorming van gewetens te maken. 
Welke keuze maakten je ouders en 
grootouders? Wat draagt de plaatselij-
ke kerkenraad uit? Dat vormt je. Maar 
dat is een sociologische analyse.”

Bokhorst: „Iedereen heeft een rug-
zakje dat bepaalt hoe je tegen dingen 
aankijkt. Dat heeft positieve kanten, 
maar kan ook je gewetensvrijheid klei-
ner maken. Dat kan spanning geven. 
In gezinnen, tussen generaties en ook 
in de werkomgeving.” 

Waarom ligt juist dit onderwerp zo 
gevoelig?

Bokhorst: „Dat vraag ik me ook 
weleens af. Er zijn veel soortgelijke 
onderwerpen waar we net zo hard 
over na moeten denken. Is vaccineren 
een uiting van het verheffen van de 

 „Als je vanwege integere gewetensnood 
vaccineren afwijst, dan wordt dat tijdens 

een pandemie niet opeens anders”
A S T R I D  B O K H O R S T
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graaf je de ruimte voor geloofsovertuigingen 
die er in Nederland gelukkig nog is.”

Zulke argumenten kunnen toch ook je gewe-
ten vormen? 

Bokhorst: „Als zo’n visie je ertoe brengt om 
te denken dat een vaccin een ongeoorloofde 
belasting van je lichaam is, dan is daar niets 
mis mee. Maar ik vraag me af of het zo werkt.

Het gaat me om de onderliggende beweging. 
Er worden allerlei fi lmpjes en appjes doorge-
stuurd, vaak een bijeen gegrabbeld samenraap-
sel van aan elkaar geplakte fragmenten, waarin 
van alles vermengd wordt.”

Ds. Agteresch, met een glimlach: „Ik denk 
dat Astrid bedoelt: als je zuiver gewetensbe-
zwaard bent, dan is dat iets om te respecteren. 
Maar ze is bang voor www.zondag10eige-
ninzicht.nl. Al zeg ik het nu misschien iets te 
populair.”

Bokhorst: „Het vertroebelt de discussie. Het 
leidt je ook af van de stilte die nodig is in zo’n 
keuzeproces.”

 Ds. Agteresch: „Een grote groep heeft  nog 
geen keuze gemaakt en probeert zijn geweten 

te vormen. Dat gebeurt door het gebed met het 
uitzien of Zondag 10 een gestalte mag krijgen 
in je leven, door het lezen in de Bijbel, maar 
ook door de informatie die op je afk omt. Zoals 
die fi lmpjes. Het zijn allemaal invloeden die tot 
een besluit brengen.”

Bokhorst: „Je moet het zien te fi lteren en het 
meenemen voor Gods aangezicht. Ik heb ook 
op rust moeten raken met al die informatie. Op 
zondag zegt de dominee dit, op maandag krijg 
je van alles doorgestuurd.

Het punt is: we worden allemaal opgezadeld 
met een keuze over een materie die je zelf niet 
kunt overzien. Dan heb je raadgevers nodig. 
Als ik betrouwbare mensen in mijn omgeving 
heb, hoef ik het niet allemaal zelf te doorgron-
den. Ik hoef geen bioloog te zijn. Predikanten 
kunnen zo’n raadgever zijn. De NPV probeert 
dat ook te zijn.”

Ds. Agteresch: „Veel mensen zijn er heel in-
teger mee bezig, biddend om licht en wijsheid. 
Er is ook een groep tegenstanders die zijn visie 
actief uitdraagt en er uren per dag mee bezig is. 
Wat mij betreft  is dat een zorggroep.”

Bokhorst: „Als al de tijd die aan fi lmpjes 

 „Welke keuze 
maakten je ouders 

en grootouders?Dat 
vormt je”
D S .  H . J .  A G T E R E S C H
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besteed wordt, gebruikt zou worden 
voor biddend en lezend overwegen, 
dan zou de discussie een heel andere 
dynamiek krijgen.”

Zegt die dynamiek iets over de 
huidige maatschappij?

Bokhorst: „Ik wil geen grote 
woorden gebruiken, maar ik schrik 
soms van hoe men in deze tijd in 
christelijke kringen spreekt over de 
overheid. Dat vind ik een zorgpunt.”

Ds. Agteresch: „We hebben te 
maken met een viruspandemie, maar 
ik zie ook het virus van verdeeldheid 
rondgaan. In de maatschappij, in de 
kerk en ook rond vaccinatie. Het lijkt 
alsof alles op scherp komt te staan.”

 
Een punt dat boven komt drijven en 
onrust veroorzaakt, is het gebruik 
van foetale cellijnen waaraan abor-
tussen ten grondslag liggen. Hoe 
moet je daarmee omgaan?

Bokhorst: „Ten eerste is er veel 
misleidende informatie in de om-
loop. Bijvoorbeeld dat er cellen van 
foetussen ingespoten worden. Dat is 
gewoon niet waar.

Het is een feit dat voor produc-
tie en ontwikkeling van diverse 
coronavaccins cellijnen gebruikt 
worden die teruggaan op abortussen. 
Sommige christelijke ethici zeggen: 
die cellijnen staan qua tijd en ontwik-
keling zo ver van de bron vandaan, 
die abortus is vijftig jaar geleden, je 
kunt ze wel gebruiken. Dat zeggen 
wij in de brochure niet. We leiden 
mensen langs overwegingen.”

Ds. Agteresch: „Ik vind dit een 
lastig punt. Ik kan me voorstellen 
dat ethici tot zo’n opvatting komen. 

Maar dat je hier tegenaan loopt, is 
een feit. Bijbels-ethisch gezien zit 
hier een kwalijk punt. Vijftig jaar 
geleden of niet, een abortus is een 
overtreding van het zesde gebod.”

Bokhorst: „De oorsprong is ab-
soluut fout. Tegelijk was die abor-
tus niet ten behoeve van de cellijn 
gepleegd. De vraag is: wat betekent 
je afwijzing van die gebeurtenis voor 
het redden van levens nu? Dat vind 
ik een gewetenskwestie.

Die afweging geldt overigens voor 
veel meer dingen in de geneeskunde. 
Aan veel kennis en medicijnen liggen 
gruwelijke experimenten ten grond-
slag. Dan moet je die ook afwijzen.”

Ds. Agteresch: „Dat je die lijn 
doortrekt, vind ik heel eerlijk. Ik 
vraag me ook af of het nuttig is al die 
filmpjes te bekijken. Als je een auto 
wilt kopen en de productie ervan 
uitpluist, blijkt vast dat bijvoorbeeld 
het stuur op zondag is gemonteerd. 
Moet ik dat allemaal weten?”

Bokhorst: „Het lastige is: we 
weten er inmiddels iets van. En dan 
moet je er iets mee. Want dan draag 
je er verantwoordelijkheid voor.”

Ds. Agteresch: „Voor mij persoon-
lijk ligt hier wel een worsteling.”

Bokhorst: „Dat geldt ook voor de 
NPV. We zeggen geen ja en geen nee. 
We geven alleen denkduwtjes: wat 
weegt het zwaarst?”

Eén zo’n denkduwtje is: ‘Realiseer 
je dat je keuze over vaccinatie niet 
alleen individuele gevolgen heeft’. 
Heeft dat niet iets manipulatiefs?

Bokhorst: „Het is toch ook zo? Je 
keuze hééft gevolgen voor anderen. 
Je maakt de keuze om een middel dat 

bijdraagt aan groepsimmuniteit niet te 
benutten. Tegelijk moet er wel ruimte 
zijn om die keuze te mogen maken.”

Ds. Agteresch: „Je moet God liefheb-
ben boven alles en je naaste als jezelf. 
Die geboden zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. De naaste heeft daar 
een plek in. Misschien dat iemand in 
de gezondheidszorg dan tot een andere 
keuze komt dan een ander. In de zorg 
drukt de verantwoordelijkheid voor je 
naaste misschien meer. Al zijn er ook 
mensen in de zorg die biddend tot de 
keuze komen om niet te vaccineren. 
Daar heb ik diep respect voor. Dat heb 
ik ook voor mensen die biddend tot de 
keuze komen om het wel te doen.”

Hoe kom je nu tot een keuze?
Ds. Agteresch: „Het gaat uiteinde-

lijk om het vertrouwen op God. Zoals 
in Zondag 10 staat: ‘Een goed toevoor-
zicht’ – dat wil zeggen: vertrouwen 
– ‘hebben op onzen getrouwen God en 
Vader’. Let wel: hier spreekt iemand 
die weet dat God zijn Vader is.

Deze Zondag is een schakel in een 
ketting die begint in Zondag 7. En daar 
lees je dat vertrouwen een geloofs-
daad is. Een geloofszaak dus. Als je 
daar een tekst naastzet als ‘wat uit het 
geloof niet is, dat is zonde’, dan blijkt 
de noodzaak van de schenking van 
het ware geloof om dat vertrouwen op 
God te hebben. 

Je kunt je dus druk maken over de 
vraag of je je mag vaccineren of niet, 
maar daarmee kun je niet voor God 
verschijnen. Uiteindelijk zijn er maar 
twee groepen. Niet: bezwaard of voor-
stander, maar: bekeerd of onbekeerd. 
Mensen met en zonder geloof.

Ik hoop dat dit bij mensen de ogen 

 „Je kunt je druk maken over wel of 
niet vaccineren, maar daarmee kun 

je niet voor God verschijnen”
D S .  H . J .  A G T E R E S C H
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opent. Dat ze deze vraag loslaten en in de 
nood gebracht worden. Dat het uitdrijft  naar 
de Heere: ‘Ik mis dit geloof, wilt U het me 
schenken?’”

Bokhorst, instemmend: „Het is niet om het 
even of je wel of niet vaccineert, alsof er geen 
goed en kwaad bestaat. Het gaat om waar je 
begint. Van daaruit moet je keuze invulling 
krijgen.”

Ds. Agteresch: „Het gaat niet om de keuze, 
maar om hoe je tot die keuze komt. En welke  
keuze je ook maakt, dwars door alles heen 
geldt: je hart is heel arglistig. Ik merkte zelf 
dat me zomaar de gedachte besprong: als veel 
mensen om me heen vaccineren, dan hoef ik 
het zelf niet te doen. Dat vind ik een voor-
beeld van arglistigheid.”

Bokhorst glimlacht. „Ja, voor mij heel 
herkenbaar. Dan hoef ik er zelf niet over na te 
denken.”

Ds. Agteresch: „Nog een voorbeeld: een 
oudere vrouw vertelde me dat ze tegen haar 
kleinkinderen had gezegd: ‘De Heere heeft  zo 
lang voor me gezorgd, zou ik me dan nu dur-
ven vaccineren?’ Een halve week later kreeg 
ze corona. Toen bekende ze: ‘Ik zei het in m’n 
hoogmoed’. Ze werd zó klein. 

Vraag daarom: Heere ontdek me eraan, 
zodat ik heel eerlijk voor Uw aangezicht die 
keuze maak. Want uiteindelijk gaat het om de 
vraag: vertrouw ik de Heere? Met of zonder 
middelen. En zulk vertrouwen kun je niet 
maken, het moet je geschonken worden. Dat 
geeft  een afh ankelijk leven.” 

 „Als we niet 
uitkijken, leggen 
we op vaccineren 

een zwaardere druk 
dan op andere 
vraagstukken”

A S T R I D  B O K H O R S T
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