
“Op koers blijven” 
C.S. Lewis over gevoel en verstand in het geloofsleven 

 

Wij mensen zijn geschapen door de almachtige en alwetendende God, die ons schiep naar 

Zijn beeld. Het is daarom te verwachten dat ons lichaam en ook ons brein op een ingenieuze 

manier in elkaar steken. Dat is ook gebleken: Wetenschappen als geneeskunde, anatomie, 

filosofie en psychiatrie zijn nog lang niet ‘af’. Eeuwenlang heeft de mens over zichzelf 

nagedacht, maar alleen God heeft de exacte bouwtekening, om het zo maar eens te zeggen. 

 

Wat in ieder geval wel duidelijk is, is dat God ons niet als puur verstandelijke wezens 

geschapen. Het is waar: we kunnen op basis van informatie die we hebben een redenering 

opzetten en conclusies trekken over wat klopt en wat niet klopt. Over wat een goede 

beslissing is, en wat dom is om te doen. 

Maar gelukkig is er meer. We worden vrolijk van een zonnige dag, we kunnen verliefd 

worden, een gevoel van blijdschap komt over ons als we onverwachts een goede vriend 

ontmoeten die we lang niet gezien hebben. We kunnen in de kerk vrolijk zingen en blij zijn 

over al het goede dat God ons in het evangelie verteld. Maar ook worden we zonder duidelijke 

oorzaak soms humeurig en kan een mens behoorlijk chagerijnig worden van een slapeloze 

nacht of een slechte dag op je werk, ook al kun je met je verstand beredeneren dat die 

omstandigheden nu eenmaal waren zoals ze waren en dat het morgen waarschijnlijk beter 

gaat. 

 

Ook in het geloofsleven hebben we te maken met ‘ups and downs’.  Aan de hand van een 

brief uit het boekje “Brieven uit de Hel” zullen we hier dieper op in gaan. 

Het boekje “Brieven uit de Hel” is in 1942 door C.S. Lewis geschreven. Schroefstrik, een 

senior-duivel, schrijft brieven over het verleiden van mensen aan zijn neefje Galsem, die nog 

veel moet leren. Lewis stelt de hel voor als een burocratisch apparaat, waarin duivels bezig 

zijn plannen te smeden hoe zij de mensen bij God (vanuit hun perspectief  “de Vijand” 

genoemd) kunnen weghouden. Een verleider zoals Galsem, heeft een ‘patient’ toegewezen 

gekregen, die hij van het goede pad moet houden. Hier volgt brief 8. 

 
Beste Galsem,  

Zo zo, je hebt dus 'goede hoop', dat de periode 
van godsdienstigheid van je patient aan het 
verlopen is? Ik heb altijd al wel gedacht dat de 
stoomcursus op de fles was sinds ze de oude 
Draaislijm er de leiding over gaven, en nu heb 
ik zekerheid. Heeft niemand je ooit verteld van 
de wet van de golfslag ?  
Mensen zijn amphibieën, half geest en half 
dier, (het besluit van de Vijand om zo'n 
walgelijk twee- slachtig wezen te scheppen 
was een van de dingen, die Onze Vader er toe 
deed besluiten Hem zijn steun te onttrekken) . 
Als geesten horen ze tot de wereld van het 
Eeuwige, als dieren staan ze in het tijdelijke. 
Dat wil zeggen dat, terwijl hun geest gericht 
kan worden op iets eeuwigs, hun lichamen, 
hartstochten en verbeelding in voortdurende 
wisseling zijn, want 'tijdelijk zijn' betekent 
veranderen. Hun beste manier om het 
constante te benaderen is rhythme; en zo is er 
die golfslag van de voortdurend herhaalde 

terugkeer tot een niveau, waar ze telkens van 
terugvallen, een reeks van diepte- en 
hoogtepunten. Als je je patient nauwkeurig 
geobserveerd had, zou je deze golfslag in elke 
levensuiting hebben waargenomen -zijn be- 
langstelling in zijn werk, zijn genegenheid voor 
zijn vrienden, zijn lichamelijke verlangen: het 
gaat alles op en neer. Zo lang hij op aarde leeft 
zullen tijden van geestelijke en lichamelijke 
bloei en leven afgewisseld worden door 
perioden van dorheid en dood. Dat hij nu door 
een dal gaat van droogte en futloosheid is 
geen proeve van jouw bekwaamheid, zoals je 
je in je misplaatste optimisme verbeeldt; het is 
een puur natuurlijk verschijnsel, waar we niets 
aan hebben, tenzij je er een goed gebruik van 
maakt.  

Als je wilt uitmaken hoe dit het best uit te 
buiten, moet je nagaan welk gebruik de Vijand 
er van wil maken en doe dan het omgekeerde. 
Nu is het misschien nieuw voor je te vernemen 
dat Hij in Zijn pogingen, om het voortdurend 
beslag op een ziel te hebben, zich nog meer 



verlaat op de momenten van depressie dan op 
de hoogtepunten. Enkele van Zijn bijzondere 
gunstelingen zijn door langere en diepere 
wegen van duisternis gegaan dan enig 
ander mens. De reden is deze. Voor ons is de 
mens in de eerste plaats voedsel; ons is het er 
om te doen zijn wil in de onze te absorberen; 
ons rijk van zelfhandhaving uit te breiden ten 
koste van hem. Maar de gehoorzaamheid, die 
de Vijand van mensen vraagt, is iets heel 
anders. Men moet dus onder ogen durven zien 
dat alles, wat er gezegd wordt over Zijn Liefde 
voor mensen en over de volstrekte vrijheid die 
er ligt in het dienen van Hem, niet maar 
propaganda is ( al willen we dat wel graag 
geloven! ) , maar een ontstellende waarheid. 
Het is werkelijk Zijn bedoeling om de wereld te 
bevolken met een heirleger van misselijke 
kleine copie-tjes van Hem zelf, schepsels wier 
leven, in miniatuurformaat, in wezen zal zijn als 
het Zijne, niet omdat Hij hen heeft 
geabsorbeerd, maar omdat ze hun wil vrijwillig 
hebben gevoegd naar de Zijne. Wij willen vee, 
dat op de lange duur voedsel kan worden; Hij 
wil dienaren, die uiteindelijk zonen kunnen 
worden. Wij willen opslurpen, Hij wil uitgieten. 
Wij zijn leeg en willen vol worden; Hij is vol en 
vloeit over. Het doel van onze oorlog is een 
wereld, waarin Onze Vader Beneden alle 
andere wezens in zich heeft opgenomen; de 
Vijand wil een wereld, die vervuld is van 
wezens, één met Hem en toch zichzelf.  
En hier gaan nu die tijden van depressie een 
rol spelen. Je hebt je vermoedelijk dikwijls 
afgevraagd waarom de Vijand niet méér 
gebruik maakt van zijn macht om voor mensen 
zintuigelijk waarneembaar aanwezig te zijn, zo 
intens als Hij verkiest en op elk, door Hem 
verlangd ogenblik. Maar nu begrijp je dat het 
'Je zult !' en het 'Zwijg !' twee wapens zijn, die 
Hij, juist door de aard zelf van Zijn werkwijze, 
niet mag gebruiken. Als Hij alleen maar de wil 
van een mens zou overweldigen (wat vast en 
zeker zou gebeuren als Zijn aanwezigheid ook 
maar in de aller geringste graad voelbaar was), 
dan zou Hem dat geen voordeelopleveren. Hij 
is geen inbreker. Hij kan alleen maar vragen 
om toegelaten te worden. Zijn valse opzet is 

om een schaap met vijf poten te hebben: de 
schepselen moeten één zijn met Hem en toch 
zichzelf; Hij zou er niets aan hebben hen 
alleen maar tot nul te reduceren of hen aan 
Zich gelijk te maken. Wel is Hij bereid om het 
er in het eerste stadium een beetje dik op te 
leggen; Hij zal hen op gang helpen door hen 
momenten van gemeenschap met Hem te 
doen beleven, die, al zijn ze vaag, veel voor 
hen betekenen, daar ze heerlijke gevoelens en 
een makkelijke zege over verleiding met zich 
meebrengen. Maar nooit zal Hij deze stand 
van zaken lang laten duren. Vroeger of later 
onttrekt Hij -zo al niet in feite dan toch voor hun 
bewuste gewaarwording -al die vormen van 
steun en aansporing.  
Hij laat het schepsel schieten om hem te leren 
op zijn eigen benen te staan en om uit zijn 
eigen vrije wil plichten te vervullen die 
helemaal niet aantrekkelijk zijn. Tijdens zulke 
perioden van zich verlaten voelen, veel meer 
dan tijdens de hoogtepunten, groeit hij uit tot 
het soort wezen, dat de Vijand zich wenst. 
Vandaar dat de gebeden die tot Hem 
opgezonden worden in die toestand van 
geestelijke droogte Hem het liefst zijn. Wij 
kunnen onze patienten meesleuren van de ene 
verzoeking naar de andere, omdat we hen 
alleen maar bestemmen voor ons voedsel; en 
hoe meer hun wil in verzoeking wordt 
gebracht, hoe beter. Maar Hij kan niet 
'verleiden' tot deugd, zoals wij dat doen tot 
zonde. Hij wil hen leren lopen en moet dus Zijn 
hand wel wegtrekken. En als alleen maar de 
wil tot lopen er werkelijk is, is Hij al verheugd 
over hun gestrompel. Vlieg er niet in, Galsem. 
Onze zaak is nooit méér in gevaar dan 
wanneer een mens, hoewel hij er niet naar 
verlangt, tóch van plan is de wil van onze 
Vijand te doen; en als hij, om zich heen een 
wereld ziende zonder enig spoor van de 
Vijand, zich afvraagt waarom hij verlaten is, 
en dan toch gehoorzaamt. Maar natuurlijk 
geven de dieptepunten ook ons onze 
kansen, waarvoor mijn aanwijzingen nog 
volgen.  
Je liefhebbende oom Schroefstrik. 
 

 

 

Als “oom Schroefstrik” het heeft over “Enkele van Zijn bijzondere gunstelingen zijn door 

langere en diepere wegen van duisternis gegaan dan enig ander mens”, kunnen we 

bijvoorbeeld denken aan Abraham. In Genesis 15 vers 4 belooft God aan hem een zoon. Uit 

die zoon zal een heel volk voortkomen, talrijk als de sterren zoals die te zien zijn in een 

heldere nacht. God sluit een verbond met Abraham en geeft Zelf de landsgrenzen aan waar 

het volk Israel zal wonen. 

Jaren later, als de beloofde zoon Isaak geboren is, wordt Abraham zwaar op de proef gesteld 

als God vraagt zijn enige zoon te offeren. Wat moet het voor Abraham moeilijk zijn geweest 



niet toe te geven aan emoties als woede, teleurstelling en radeloosheid. Maar we lezen niets in 

de Bijbel over een Abraham die helemaal in de war is, die uit het veld geslagen zit te huilen 

om zijn zoon Isaak. We lezen over een Abraham die zich niet door zijn eigen gevoelens over 

zijn opdracht laat leiden, maar voor waar houdt wat hem eerder beloofd is.Abraham komt 

hiermee niet bedrogen uit. 

En wat te denken van Job. “Mijn gezicht ziet rood van tranen, over mijn ogen daalt de diepste 

duisternis”, zegt Job. “Met een rouwkleed heb ik mij bedekt, mijn aangezicht ligt begraven in 

het stof”. Niet bepaald een halleluja stemming. Maar zelfs in zijn diep ellendige gevoelens, 

blijft Job God vertrouwen. “Maar nog heb ik in de hemel mijn getuige, nog heb ik daar mijn 

Pleitbezorger”. In vers 25 van hoofdstuk 19 zegt Job: “Ik weet dat mijn Verlosser leeft.” Ook 

Job werd door God ruimhartig beloond voor dit vertrouwen. 

Uit deze twee voorbeelden valt een belangrijke les te leren: Niet ons gevoel over God of over 

onszelf hoeft het laatste woord te hebben. Belangrijker is het weten dat God een goede en 

betrouwbare God is en dat dit ook waarheid is als dit niet aansluit bij ons gevoel. 

 

Gelukkig ontstaan uit geloven vaak mooie emoties. Maar deze twee voorbeelden laten zien 

dat er een groot spanningsveld kan zijn tussen wat we voelen, dus hoe we dingen ervaren 

enerzijds en anderzijds wat we op grond van de bijbel voor waar mogen aannemen. Het 

eenvoudig vertrouwen dat Gods Woord de waarheid is en Gods beloften over redding en 

vergeving ook voor jou gelden, is wat de Catachismus ‘een waar geloof’ noemt: Het antwoord 

op vraag Catechismusvraag 21, “Wat is een waar geloof”, luidt immers: “Een waar geloof is 

niet alleen een stellig weten of kennis, dat ik alles voor waarachtig houd, dat God ons in 

Zijn Woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk door de Heilige 

Geest door het Evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving 

van zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, 

alleen om de verdienste van Christus’ wil.” C.S. Lewis is dit geloof in de waarheid van Gods 

Woord en in de betrouwbaarheid van God meer en meer gaan zien als een christelijke deugd. 

De reden waarom hij dit vind, verwoordt hij als volgt: 

   

 

Ik ging ervan uit dat iemand die eenmaal iets 

voor waar houdt, dat dan ook automatisch voor 

waar zal blijven houden totdat er een goede 

reden opduikt om de zaak opnieuw te 

overwegen. Ik ging er dus eigenlijk van uit dat 

een mens zich geheel door de rede, door zijn 

verstand laat leiden. Maar dat is niet zo. Met 

mijn verstand ben ik er bijvoorbeeld volkomen 

van overtuigd, op grond van goede bewijzen, 

dat ik van een narcose niet zal stikken en dat 

een normaal opgeleide chirurg niet met de 

operatie zal beginnen voordat ik buiten 

bewustzijn ben. Maar dat verandert niets aan 

het feit, wanneer ik op de tafel lig en dat 

griezelige masker wordt over mijn gezicht 

gedaan, dat er een puur kinderlijke paniek bij 

mij opduikt. Dan denk ik dat ik ga stikken, en ik 

word bang dat ze al gaan snijden voordat ik 

goed en wel weg ben. Met andere woorden: ik 

verlies mijn geloof in de anesthesie. Dat geloof 

wordt niet weggenomen door de rede: 

integendeel, mijn geloof is op de rede 

gebaseerd. Het komt door mijn fantasie en 

emoties. De strijd gaat tussen enerzijds geloof 

en rede en anderzijds emotie en fantasie. 

Als je erover nadenkt, zie je een heleboel 

voorbeelden hiervan om je heen. Een man 

weet uit zeer betrouwbare bron dat een mooi 

meisje uit zijn kennissenkring een 

leugenaarster is, dat ze geen geheim kan 

bewaren en niet te vertrouwen is; maar is hij 

eens ergens samen met haar, dan verliest hij 

zijn geloof in dit stukje kennis en begint te 

denken: 'Misschien is zij deze keer anders', en 

hij maakt zich opnieuw belachelijk door haar 

iets te vertellen dat hij niet had moeten 

vertellen. Zijn zintuigen en emoties hebben 

een eind gemaakt aan zijn geloof in iets 

waarvan hij wist dat het waar was. Of neem 

een jongetje dat zwemmen leert. Met zijn 



verstand weet hij heel goed dat een in het 

water losgelaten menselijk lichaam niet per se 

hoeft te zinken; hij heeft tientallen mensen zien 

drijven en zwemmen. Maar het blijft de vraag 

of hij dit nog steeds kan geloven wanneer de 

zwemleraar hem in het water loslaat of dat hij 

het dan plotseling niet meer gelooft, in paniek 

raakt en kopje onder gaat.  

Zo gaat het ook met het christelijk geloof. Ik 

vraag hier niemand de christelijke leer te 

beamen wanneer men die naar beste weten 

onwaarschijnlijk vindt. Geloof is in zo'n stadium 

nog niet aan de orde. Maar stel dat iemand 

eens met zijn verstand tot het inzicht komt dat 

er overwegend goede bewijzen zijn voor de 

waarheid van die leer. Ik kan die persoon 

vertellen wat er dan in de daarop volgende 

weken zal gebeuren. Er komt een moment 

waarop je slecht nieuws hoort, of in 

moeilijkheden komt, of onder een heleboel 

mensen verkeert die het niet geloven, en 

opeens komen dan je gevoelens in opstand en 

doen ze een soort bliksemaanval op je geloof. 

Of er komt een moment waarop je een vrouw 

begeert, of een leugen wilt vertellen, of erg met 

jezelf ingenomen bent, of een mogelijkheid ziet 

om op een niet helemaal eerlijke manier wat 

geld binnen te halen; een moment dus waarop 

het goed van pas zou komen als het christelijk 

geloof niet waar was. En ook dan doen zijn 

wensen en verlangens een bliksemaanval op 

zijn geloof. Ik bedoel nu niet een moment 

waarop echte nieuwe argumenten tegen het 

christelijk geloof opduiken. Argumenten 

moeten serieus genomen worden en dat is een 

andere zaak. Ik bedoel een moment van 

opstandigheid die geheel door stemmingen 

wordt bepaald.  

Welnu: geloof, in de zin waarin ik dit woord 

hier nu gebruik, is de kunst van het 

vasthouden aan dingen die je eenmaal met 

het verstand hebt aanvaard, ondanks 

veranderingen in je stemming. Want 

stemmingen zijn veranderlijk, ongeacht 

verstandelijke overtuigingen. Ik weet dit uit 

ervaring. Nu ik christen ben, ben ik wel eens in 

een stemming waarbij het me allemaal heel 

onwaarschijnlijk voorkomt; maar toen ik atheïst 

was, was ik wel eens in een stemming waarbij 

het christelijk geloof me vreselijk waarschijnlijk 

voorkwam. Deze opstand van je stemmingen 

tegen je ware ik komt er hoe dan ook. Daarom 

is geloof zo'n noodzakelijke deugd. Als je je 

stemmingen niet 'hun plaats wijst', kun je nooit 

een degelijk christen of zelf een degelijk 

atheïst worden, maar blijf je een rondzwalkend 

wezentje met overtuigingen die in feite 

afhankelijk zijn van het weer en van je 

spijsvertering. Daarom moet een mens zich 

oefenen in de deugd die Geloof heet.  

De eerste stap is de erkenning van het feit dat 

je stemmingen veranderlijk zijn. De volgende 

stap is er bewust voor te zorgen dat, als je de 

christelijke leer eenmaal hebt aanvaard, je 

gedachten iedere dag even worden 

bezighouden met een paar hoofdpunten 

daarvan. Vandaar dat dagelijkse gebeden en 

godsdienstige lectuur en kerkgang 

noodzakelijke onderdelen van het 

christenleven zijn. We moeten voortdurend 

worden herinnerd aan wat we geloven. Net als 

ieder ander geloof blijft ook dit bij een mens 

niet vanzelf in leven. Het moet gevoed worden. 

En trouwens, als je eens honderd mensen zou 

ondervragen die hun christelijk geloof hebben 

verloren, dan vraag ik me af bij hoeveel van 

hen dit een zaak van oprechte redeneringen 

zou blijken te zijn geweest. Zouden de meeste 

mensen niet gewoon afdrijven?  

 

[Uit: Onversneden Christendom, pagina 140-142] 

Gespreksvragen: 

1) Heb je zelf wel eens een sombere periode in je leven meegemaakt? Hoe had dit zijn weerslag 
op je christen-zijn? Kon je troost putten uit je geloof en uit de bijbel, of was het zo dat je ook 
negatiever stond tegenover de kerk en het geloof? 

2) Ken je mensen die eerst christen waren en later met het geloof gebroken hebben? Wat waren 
hun beweegredenen? 

3)   Wat vind je van hetgeen C.S. Lewis schrijft over het geloof in relatie tot stemmingen en    
             emotie? 



 
4)  De brief van Schroefstrik aan Galsem eindigt met: “ Maar natuurlijk geven de dieptepunten      

            ook ons onze kansen, waarvoor mijn aanwijzingen nog volgen.”  Kun je aanwijzingen   
            bedenken die Schroefstrik zou kunnen geven? 

 
5)  Vind je jezelf in het dagelijks leven een rationeel of meer emotioneel mens (of beide)? Is dat    
      ook zo in je geloofsleven? 
 


