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“Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar 
wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in 

liefde, in geest, in geloof en in reinheid. Blijf bezig met het 
voorlezen, met het vermanen, met het onderwijzen, totdat ik 

kom.” 

(1 Timotheüs 4:12-13, HSV)
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“Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd 
bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt 
van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag.” 

(1 Petrus 3:15)
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Voorwoord

Wij maken in de westerse wereld allemaal de schokkende 
overgang mee naar een post-christelijke tijd en cultuur. Dirk 
Coenen heeft als jongere de moed om over de val van het 
christendom na te denken en ook de drive om zijn 
gedachten aan het papier toe te vertrouwen. Hij wil de lezer 
laten delen in zijn analyse en verontrusting, maar ook in de 
christelijke hoop. 

Ik kan zeker vier typeringen geven van het boek. Het is een 
filosofisch en cultuurhistorisch doorkijkje, een verdediging 
(apologie) van het christelijk geloof, een persoonlijk boek en 
een bewogen oproep (tot standvastigheid zoals de ondertitel 
luidt.)

Dirk schrikt er niet voor terug heel breed rond te kijken in 
de westerse cultuur. Met zijn lenige geest maakt hij sprongen 
van het ene veld van onderzoek naar het andere. Het gaat 
soms wat kort door de bocht. Je wilt hier en daar wel wat 
tegengas geven en doorvragen, maar dan snelt hij alweer 
door naar een nieuwe denker en een andere beweging. Hij 
zegt ook zelf dat het niet zijn bedoeling is compleet te zijn 



10

en ‘waterdichte beschouwingen’ te geven. Dirks belangrijkste 
drijfveer is toch wel om de bijbel en het christelijke geloof 
uit te leggen en te verdedigen. Vanuit de overtuiging dat dit 
het meest kostbare is dat we ontvangen hebben en dat het 
een ramp is als we dat kwijtraken. Hij heeft het boek 
geschreven met de bedoeling lezers echt aan het denken te 
zetten over vragen naar de zin en betekenis van het leven. 
Hij wil in gesprek gaan met tegenstanders van het christelijke 
geloof en met hen die er onbekend mee zijn. Daar ziet hij 
zeker mogelijkheden voor. Hij schrijft over contacten die hij 
als leraar natuurkunde in opleiding en als christen heeft met 
leerlingen en collega’s en ook over spontane ontmoetingen 
onderweg. Hij laat eerlijk in zijn hart kijken en ook vlecht hij 
stukjes door zijn boek over zijn familie en vrienden en over 
zijn leven met muziek en in de kerk. Al met al maakt dat het 
boek ook persoonlijk.

Verder heeft Dirk ook heel duidelijk medechristenen op het 
oog. Hij doet een oproep aan hen om het voorbeeld van 
Christus te volgen en herkenbaar te zijn in de wereld als Zijn 
discipel. Als het christendom om ons heen wegvalt, komt 
het aan op standvastigheid!  

Standvastig zijn betekent niet je hakken in het zand zetten en 
met al jouw gewicht je tegenstander over de streep proberen 
te trekken, naar jouw overtuiging toe. Het betekent wèl: 
stevig staan op het vaste en hoopvolle fundament dat 
Christus wil en kan zijn.

De woorden van Petrus uit zijn eerste brief kwamen in mijn 
gedachten:

“Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en 
wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder 
die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, 
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met zachtmoedigheid en ontzag.” (1 Petrus 
3:15)

Deze Bijbelwoorden heb ik daarom boven dit voorwoord 
geplaatst. Ik spreek de wens en bede uit dat dit boek als 
getuigenis van de christelijke hoop heilzaam mag 
doorwerken bij de lezers. En dat is ook het verlangen van de 
auteur!

Ds. H. J. Zuidhof.


