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verdieping

DOE ZELF
NORMAAL!

Tom de Bruin

E en bijbels stuk over het thema ‘nor-
maal’ is een grote uitdaging. Het woord 
komt amper voor in de Bijbel, en dat 

heeft een goede reden. De Bijbel heeft 
niets met ‘normaal’ of ‘abnormaal’. De Bij-
bel denkt in andere termen, zoals juist en 
onjuist, goed en slecht. Als je goed zoekt, 
en een moderne vertaling pakt, dan kun je 
‘normaal’ wel vinden in de Bijbel. Maar niet 
zonder moeite en niet zonder dat ik er wat 
over te zeggen heb. 

Het woord ‘normaal’ vindt zijn oorsprong in 
het timmermansvak. Het gaat terug tot de 
driehoek die een timmerman gebruikt om 
rechte hoeken te maken. Als je zo’n drie-
hoek tegen een stuk hout houdt, kun je zien 
of de plank recht is gezaagd. Je hebt dan 
met een normale plank te maken. Wijk je af 
van je driehoek, dan is het abnormaal. Als 
iemand ‘doe normaal’ zegt, houden we 
geen driehoeken tegen stukken hout, maar 
mensen tegen ongeschreven maatschappe-
lijke normen.

Normaal verandert
We kunnen makkelijk snappen dat zo’n 
driehoek kan meten wat een normale hoek 
is. Maar hoe meten we wat normaal gedrag 
is? Wie bepaalt wie normaal doet, en tegen 
wie we ‘Doe normaal’ moeten zeggen? 

De meeste groepen hebben een gemeen-
schappelijk idee van wat normaal is. Dat 
baseren we op de gewone gang van zaken 
in ons leven. Maar: wat normaal is, veran-
dert constant. Twee jaar geleden was het 
normaal dat winkels open waren, het was 
normaal om met vrienden af te spreken, het 
was normaal dat ik met mijn studenten in 
een lokaal zat. Nu zijn heel andere dingen 
normaal geworden: mondkapjes, handen-
wassen en handgel.

Is normaal goed?
Voor ons verandert normaal dus, maar er is 
een groter probleem. Mensen gaan er stee-
vast vanuit dat normaal juist is. Dat dingen 
die normaal zijn, ook goede dingen zijn. 
Maar volgens de Bijbel is dat helemaal niet 
waar. De Bijbel spreekt regelmatig over 
maatschappelijke normen. Kijk maar mee 
naar Romeinen 12:2. 

‘U moet uzelf niet aanpassen aan deze 
wereld, maar veranderen door uw gezind-
heid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat 
God van u wil en wat goed, volmaakt en 
hem welgevallig is.’

Het idee hier is dat er verschillende nor-
men zijn. Wat normaal is voor de wereld 
mag niet normaal zijn voor de volgelingen 
van Jezus. Zij moeten juist proberen abnor-
maal te zijn, ze moeten hun denken 
aanpassen om te leren wat God goed 
vindt. Voor de Bijbel, voor christenen, is de 
timmermansdriehoek niet wat wij normaal 
vinden, maar wat God vindt. En wat God 
normaal vindt, vinden wij nog wel eens 
abnormaal!

Ik weet nog dat ik voor het eerst naar Nederland kwam. Met enige regelmaat mocht ik 
‘Doe normaal!’ horen. Als beginnende spreker van het Nederlands probeerde ik vaak uit 
te leggen dat ik normaal deed, en dat juist de Nederlanders raar waren. Dat lukte nooit 
zo goed. Nu, ouder en wijzer, weet ik het juiste antwoord: ‘Doe zelf normaal!’ Het mag 
duidelijk zijn dat normaal een relatief begrip is.

Als je zo’n driehoek
tĞŐĞŶ�ĞĞŶ�ƖƵŬ�ŚŽƵƚ�

houdt, kun je zien of de 
ƉůĂŶŬ�ƌĞĖƚ�ŝƐ�ŐĞǌĂĂŐĚ͘�

Je hebt dan met een 
normale�ƉůĂŶŬ�ƚĞ�ŵĂŬĞŶ͘�
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driehoek, dan is het 
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Het is voor ons normaal dat mensen ster-
ven, maar dat is volgens de Bijbel niet 
normaal. Mensen zijn niet gemaakt om te 
sterven. Het is voor mij normaal dat ik ziek 
word, dat ik pijn heb, dat ik verdriet heb.  
Al die dingen zijn niet normaal volgens de 
Bijbel. Ze hebben te maken met de huidige 
wereld, maar zijn geenszins normaal. De 
Bijbel laat ons zien dat al die dingen abnor-
maal zijn!

God belooft dat hij het abnormale weer nor-
maal maakt. ‘Hij zal alle tranen uit hun ogen 
wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen 
rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want 
wat er eerst was is voorbij’ (Openbaring 
21:4). Geef mij de ruimte om een woordje 
toe te voegen: ‘wat er eerst normaal was is 
voorbij’. Dit is een verhaal van hoop, maar 
IPQFMJKL�PPL�FFO�WBO�[FMGSFlFDUJF��

Doe normaal
Normaal kan voor ons niet bestaan zonder 
dat wij mensen tegen driehoeken houden. 
Dat wij kijken naar een ander kind van God 
en die persoon (be)oordelen op basis van 
een bepaald idee van wat normaal is. Dit 
terwijl we weten dat God heel anders denkt 
over wat normaal is, om maar niet te begin-
nen over wat de Bijbel over oordelen zegt 
(Matteüs 7:1–3). 

God belooft een wereld waarin het abnor-
male normaal wordt, en daagt zijn 
volgelingen uit alvast mee te gaan in die 
nieuwe wereld. God ziet graag dat christe-
nen genuanceerd en liefdevol denken over 
anderen. Niet de ander afzetten tegen een 
of andere norm, maar de ander accepteren 
zoals die is. Ik kijk uit naar die wereld, 
waar liefde en acceptatie normaal zijn.

Zet de ander niet af
tegen een of andere 

norm, maar de ander
aĐĐĞƉƚĞƌĞŶ�ǌŽĂůƐ�ĚŝĞ�ŝƐ͘

IŬ�ŬŨŬ�Ƶŝƚ�ŶĂĂƌ�die 
wereld, waar liefde en 
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