
Een verhaal voor mensen die niet geloven: dit is het verhaal geworden! 

Mijn vorig blog ging over dat ik voor mij specialisatie een verhaal moest houden voor mensen 

die niet geloven. Gisteravond, 19 mei, was die avond. Het werd een boeiende en open avond, 

met wederzijds respect voor ieders levensovertuiging. En ik kreeg feedback waar ik van kan 

leren. Dit is wat ik vertelde: 

 

Lieve mensen, 

Ik vind het echt mooi dat jullie hier zijn en mij willen helpen bij mijn studie door te luisteren 

naar mijn verhaal en me er feedback op te geven. Ik wil proberen wat met jullie te delen over 

wat mij bezielt als mens allereerst. Maar uiteraard heeft dat ook gevolgen voor mijn werk als 

predikant. Sterker nog, ik zou geen predikant willen en kunnen zijn zonder wat of wie mij 

bezielt. 

 

Wat wil ik graag vanavond….. 

Ik wil het met jullie delen en ik hoop dat ik dat zo doe, dat jullie proeven dat dit bij mij past. Ik 

wil het zó met jullie delen dat jullie wat inzicht krijgen in het christelijk geloof, zoals ik dat van 

grote waarde vind en velen met mij. Er zijn allerlei interpretaties van het christelijk geloof, dit 

van mij is er één en velen delen die zo met mij, maar er zijn ook andere interpretaties. Ik wil 

het ook zó delen, dat jullie niet het idee hebben dat ik het jullie wil opdringen. Dat wil ik 

namelijk niet en ik denk ook dat het haaks staat op wat het christelijk geloof wil zijn. Dat wil 

niet dwingen, mes op de keel zetten. Het wil wél aanstekelijk werken, enthousiast maken, 

maar dan wel op een manier dat het de ander, jullie dus nu, helemaal vrij laat. Ook om het 

mooi naast je neer te leggen.  

 

Wat bezielt mij…… 

Wat bezielt mij, wie bezielt mij? Kernachtig: de God over wie wordt verteld in de bijbel. Nu is 

de bijbel een heel dik boek en staan er talloze verhalen in over God. Ook heel ruige, die een 

heel wreed beeld van God schetsen. Voor mij wordt wie God is het meest zichtbaar in wie 

Jezus is en hoe Hij over God vertelt. Mijn verhaal zal zich dus vooral op Jezus toespitsen. 

 

Eerst…, het vreemde van geloven in een God die je niet ziet. 

Nu is het in zichzelf al bijzonder dat er geloof is in een God die je niet ziet. Niemand van ons is 

op de zuidpool geweest, vermoed ik, maar we geloven en weten allemaal dat die er is. Omdat 

andere mensen er wél zijn geweest én omdat er filmbeelden van zijn. Sterker nog, we kunnen 



– als we echt zouden willen – er zelf naar toe om te gaan checken dat de zuidpool er inderdaad 

is. Bij God kan dat niet. Ik houd het écht voor goed mogelijk dat ik me dus zwaar vergis en dat 

God die we niet zien niet alleen niet zichtbaar is, maar dat Hij ook niet bestaat. En dat ik me 

dus een leven lang vasthoud aan een luchtspiegeling en mijn werkleven lang onzin sta te 

vertellen. Ik herinner me nog dat ik tijdens de periode dat ik geestelijk verzorger was op de 

Baalderborggroep op een preekstoel stond op een zondag. Terwijl ik aan het preken was ging 

het door mij heen “het klopt gewoon niet, wat ik zeg. God bestaat niet, het is onzin wat we 

hier doen”. Dat is een lastige plek en gelegenheid, tijdens een kerkdienst…… Dat was één van 

de mooie dingen uit die Baalderborgtijd (2006-2011). Als je dominee bent , ben je een soort 

beroepsgelovige. Je bent zó druk met het werk, dat je vaak weinig tijd hebt om lastige vragen 

écht te laten binnenkomen. In de tijd dat ik geestelijk verzorger was, had ik die tijd wél en 

konden dit soort vragen binnenkomen. En nog steeds…., ik weet niet zeker of God wel bestaat 

en of ik mezelf en anderen niet voor de gek houd. 

Ook is tijdens die tijd op een bepaald moment de overtuiging teruggekomen: ik geloof dat Hij 

er wél is. Dat was misschien wel op z’n sterkst toen ik een uitvaart leidde van een jonge vrouw 

in de 40, die aan een hersentumor was gestorven. Een schat van een vrouw, die mij had 

gevraagd of ik de uitvaart zou willen doen. Ze geloofde niet in God, dus heb ik tijdens de 

uitvaart – die heel indrukwekkend was en die ik ook zo weer zou willen doen – niks over God 

gezegd. Het bijzondere was dat de uitvaart wél vanuit een kerk plaatsvond, omdat dat het 

grootste gebouw was in het dorp waar de vrouw vandaan kwam en er veel mensen waren. 

Daar stond ik, achter de liturgische tafel. We begonnen met een lied van Stef Bos, dat de hemel 

niet bestond, de Paaskaars die vertelt van dat God sterker is dan de dood bleef uiteraard uit. 

En ook de bijbel bleef dicht. Logisch en terecht. En diep van binnen voelde ik toen: maar ik 

geloof dus echt dat het ánders zit…… 

 

Proberen wat uitleg te geven van wát me dan bezielt aan de hand van een stukje uit 

Mattheüs 

Ik kan jullie niet precies vertellen waar dat geloof vandaan komt. Het zijn de verhalen uit de 

bijbel, die maar doorverteld worden. Ik kom er niet los van, ze blijven me aanspreken en ik wil 

proberen daar iets van te delen met jullie. Ik neem jullie mee naar een stukje uit de bijbel waar 

dit staat: 

16De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd,17en toen ze 

hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. 18Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij 

is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.19Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn 

leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20en hun 

te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor 

ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ 

Dit stukje komt uit één van de vier boeken die in de bijbel over Jezus staan. Evangelie heet zo’n 

boek. Dat is Grieks voor “goede boodschap”. Dit stukje is geschreven door Mattheüs, 



vermoedelijk één van de leerlingen van Jezus. Hij schrijft het niet voor ons hier, maar hij schrijft 

het voor Joodse mensen, die in Antiochië, in het noorden van Syrië,  wonen rond het jaar 75. 

Daar wonen ze niet voor hun lol, want velen zijn gevlucht na de jaren 66 en 70 toen de 

Romeinen Jeruzalem helemaal hebben platgebrand, inclusief de tempel. Ze wonen daar als 

balling en zijn onderling enorm aan het discussiëren over hun God en over de gebeurtenissen. 

Een deel van de Joodse mensen zijn in Jezus van Nazareth de Messias gaan zien. Dat woordje 

Messias is het Hebreeuwse woordje voor “Christus” en het betekent “Gezalfde”. Degene die 

namens de God van Israël deze wereld goed zal maken en herstellen. Mattheüs behoort tot 

hen en met zijn boekje probeert hij zijn Joodse volksgenoten moed in te spreken met zijn 

boekje én met zijn overtuiging, dat die Joshua van Nazareth inderdaad de verwachte Messias 

is. 

Dit stukje is het slot van zijn boek en het speelt zich af als het bizarre bericht door Mattheüs is 

verteld en opgeschreven dat deze Jezus uit de dood zou zijn opgestaan en dat zijn leerlingen, 

zijn vrienden niet moeten teruggaan naar hun huizen en hun plaatsen, maar dat ze alles achter 

zich moeten laten om de wijde wereld in te gaan en te vertellen over Jezus, over zijn leven, zijn 

sterven, zijn opstaan én de boodschap die daarin zit. En daarmee ben ik in het hárt van mijn 

bezieling. Ik neem jullie mee naar een bijzonder plekje. 

 

De bezieling: Jezus, zijn korte leven, zijn houding en practice what you preach 

Dit is een kaartje van Israël en in het bijzonder het 

noorden ervan. Een provincie die Galilea heet. In deze 

plaats – Kafernaüm – speelt zich veel van het leven van 

Jezus en zijn vrienden af. Sterker nog, Jezus gaat er 

wonen als Hij een jaar of 30 is. Het ligt aan het meer 

van Galilea waar veel van de verhalen zich afspelen. 

Toch een klein bijzonderheidje erbij: we weten niet 

precies hoe lang Jezus in het openbaar heeft 

opgetreden, de vier bijbelboeken over Hem zijn niet 

eensluidend. Johannes spreekt over drie jaren, de 

andere drie, waaronder Mattheüs spreekt maar over één jaar. Dat vind ik al zo bizar 

fascinerend, dat iemand één tot drie jaar rondloopt, in een uithoek van Israël in die dagen – 

vergelijk het met Noord-Groningen of zoiets – en dat dat en alles wat daarna komt zóveel 

impact heeft dat het uitgroeit tot de beweging die het tot op de dag van vandaag is. Eén van de 

redenen waarom ik geloof is dat het zo bizar is dat ik denk: dit móet wel kloppen! 

Eén van de belangrijkste stukken die in het boek van Mattheüs staan is de zgn. bergrede. Dat is 

een vrij lange rede die in hoofdstuk 5 tot en met 7 staat. Dat is een Ghandi-achtige rede, een 

Mandela achtige toespraak. Ik geef jullie een paar kernzinnen, zodat je een idee hebt: 



- Als iemand je slaat, keer hem ook je andere wang toe. Heb niet alleen je naasten lief, 

maar ook je vijanden en bid voor hen. En – overigens daarin is Hij niet uniek – Hij geeft 

dit als regel, gulden regel, zoals het later bekend komt te staan: 

- Behandel anderen zoals jij wilt dat ze jou behandelen, dat is de wet en de profeten. Dat 

is de kern van wat God wil. 

Dat laatste is een regel die verder gaat dan “wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook de 

ander niet”. Dat is al heel wat, als we dat doen of vooral niet doen: ik val jou niet lastig, omdat 

ik het niet fijn vind als je mij lastig valt. Deze is positief gesteld: probeer je zó in het leven op te 

stellen, dat je naar anderen het goede doet en een positieve bijdrage levert aan hun welzijn. 

Die houding, die manier van leven laat Jezus zélf zien tijdens zijn leven. Als je de boeken over 

Hem leest, dan  benadert Hij allerlei mensen in de knel. Vaak zijn dat mensen die door anderen 

worden gemeden als de pest, maar Hij probeert hen nabij te zijn en hen te helpen het geluk te 

hervinden. Ten diepste het gevoel te geven dat ze zijn moeite waard zijn. Daarbij maakt Hij dan 

geen onderscheid tussen mensen. Mannen vrouwen, Joden, niet Joden, rijken, armen. Hooguit 

kun je zeggen dat Hij een uitgesproken zwak heeft voor mensen aan de onderkant van de 

samenleving. Het is één van de redenen waarom ik werken op de Baalderborg geweldig vond. 

Maar Hij laat diezelfde houding óók zien, zoals Mandela dat ook deed tijdens zijn 

gevangenschap, als Hij gevangen wordt genomen, vernederd wordt, uitgescholden en 

afgrijselijk mishandeld en wordt doodgemarteld aan het kruis. Hij hoont niet terug, Hij scheld 

niet terug, Hij zegt “Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen….”  

 

Een voor mij zeer inspirerend plekje waar de verhalen van Jezus zich afspelen…… 

Al eeuwenlang – daar zal ik nu niet over 

uitweiden hoe we dat weten – wordt deze 

plek gezien als de plek waar Jezus deze dingen 

zegt, waar die bergrede wordt gehouden. Ik 

ben er 3 keren geweest en ik vind het het 

meest inspirerende plekje van de wereld. Ik 

wil het proberen uit te leggen. Het ligt vlak bij 

het meer van Galilea. Let op, hoe dicht het bij 

elkaar ligt: de woonplaats van Jezus en veel 

van zijn vrienden én die berg, heuvel is het 

eigenlijk. 

Nu is er nóg iets met die berg. Zoals jullie zien worden de leerlingen door Jezus ná zijn dood 

uitgenodigd om Hem te ontmoeten op de berg, die Hij hen had genoemd. Die twee bergen 

worden in de traditie als dezelfde vermeld. Dus, de berg waarop Hij de bergrede, zijn manifest 

van hoe deze wereld Gods wereld, goed kan zijn, houdt is dezelfde als waar Hij tegen de 

leerlingen zegt: ga, de wijde wereld in, maak mensen tot mijn leerlingen en leer ze wat ik jullie 

hier heb geleerd…… Dus vertellen over Jezus, is vertellen over zijn leven, zijn manier van in het 



leven staan, zijn gewelddadige dood, zijn leven door de dood heen en mensen uitnodigen 

daarin te delen. 

Door de dood heen?? 

Dat is wat mij ten diepste inspireert, bezielt. Ik realiseer me direct dat daar een vreemd verhaal 

achter zit, dat Jezus uit de dood zou zijn opgestaan. Dood is dood, dat is opnieuw vanuit onze 

ervaring nog het meest logische. Dat Jezus is opgestaan uit de dood is een soort hete 

aardappel in het christelijk geloof. Dat kán toch niet? Ik vind het altijd bijzonder dat die vragen 

in de bijbel zelf al enorm serieus worden genomen. Het stukje dat we hebben gelezen laat het 

ook zien: sommigen twijfelden. Er zijn zelfs mensen die vertalen uit het Grieks – dat is de taal 

waarin de boeken over Jezus geschreven zijn – “allen twijfelden”. Tegelijk als het wél waar is, 

dan geeft dat een enorm ander perspectief op dit leven inclusief de donkere kanten ervan. Als 

ik het bij mezelf houd: één van de dingen die mijn leven diep heeft gestempeld is de ziekte van 

mijn vader geweest. We hielden enorm veel van hem en het was een diepe breuk in mijn 

leven, toen hij rond zijn 53e tongkanker kreeg en na zo’n 15 maanden stierf. In die periode zag 

ik als jongen van 20-21 hoe hij in een periode van ziekte een enorme steun had aan zijn geloof 

en daarbij speelde zijn vertrouwen in leven na de dood een grote rol. We konden overal over 

praten, we konden lachen, we konden huilen en er was een vreemd vertrouwen dat we niet 

alleen waren, maar dat God bij ons was. Of dat ook zo was? Was het zinsbegoocheling? Jezelf 

voor de gek houden, omdat God er helemaal niet is of Hij in elk geval niks voor je kan doen? 

Dat zou opnieuw kunnen. Feit is wel dat we er toen steun aan beleefden en het voor mij toen 

een reden was om te denken: ik geloof dat ik nu toch maar dominee moet gaan worden. 

 

Onzin of zó absurd dat het misschien wel waar moet zijn…. 

Maar of het waar is? Ik heb daar geen verweer tegen, in die zin, dat er geen absoluut bewijs is 

dat God er is en dat er dan ook nog leven na de dood is. Wat ik alleen zo bizar vind, is dit: 

vanuit oogpunt van logica, misschien wel psychologica is het volstrekt onlogisch, dat de 

vrienden van Jezus de wijde wereld in getrokken zouden zijn om dít over Jezus te gaan lopen 

vertellen, als ze na zijn dood niet Hem ontmoet zouden hebben. Opnieuw even dit beeld. Deze 

steen staat op de plek waar de bergrede gehouden zou zijn én dus op de plek waar – volgens 

Mattheüs – Jezus aan de leerlingen na zijn dood verschenen is. Op die steen staat in het Latijn 

dit stukje uit Mattheüs. Ik vind het een bijzonder fenomeen. Stel je voor dat die leerlingen daar 

nu staan. Ze hebben de mazzel dat ze niet zijn opgepakt door de Romeinse overheid en dat ze 

niet zijn gemarteld, zoals hun vriend wél. Stel je voor dat Jezus nou niet aan hen zou 

verschijnen.  



 

Vanaf deze plek zie je als vriend van Jezus Kafernaüm gewoon liggen, je eigen plekkie, waar je 

kunt vissen, je dagelijkse boterham kunt verdienen. Stel je voor, je bent dan ook nog in diepe 

rouw, omdat je vriend gewelddadig is gestorven, in shock door het geweld….., dat is 

psychologisch te begrijpen. Als predikant maak ik het wekelijks mee: het gevecht om door te 

gaan als er een geliefde is overleden. Ik weet nog hoe ik zelf zo’n anderhalf jaar nodig had om 

na het overlijden van mijn vader weer wat stabiel te worden en de ergste schommelingen in 

mijn stemming voorbij waren. En dan is het psychologisch toch volstrekt onlogisch dat je de 

wijde wereld ingaat om over deze Jezus te vertellen. Dat klopt toch niet…. Ik vind het dus zó 

onlogisch dat ze dat dan toch doen, dat het wel haast waar moet zijn dat Jezus aan hen 

verschenen is en ze een vreemd soort van moed en inspiratie hebben gevonden om wél die 

wijde wereld in te gaan. Hoe onlogisch dat verschijnen als Levende Jezus ook is. In zekere zin 

geloof ik dus opnieuw, omdat het zo bizar is…. Iemand trekt 1 tot 3 jaar rond in een uithoekje 

van het Romeinse rijk, komt dan gewelddadig om het leven en dan zouden zijn vrienden – 

gewone provinciaalse mensen – met dat verhaal de wereld rondgaan en het wordt een 

wereldwijde beweging. Daar zit zóiets absurds in. 

 

Het effect van “door de dood heen”: je leven op het spel durven te zetten 

Ik denk dat het geloof dat zélfs als je je leven erbij inschiet er leven ná dit leven is, mensen in 

de loop der eeuwen het lef heeft gegeven om de manier van leven van de bergrede in de 

praktijk te brengen. Te leven voor een beter leven op deze wereld, eerlijker, rechtvaardiger. De 

Martin Luther King’s, de Dietrich Bonhoeffers, de Frits Slompen – de dominee die hier in 

Heemse werkte en tijdens de tweede wereldoorlog diep in het verzet zat. Maar ook de moeder 

Theresa’s. Ik probeer het op mijn kleine stukje van de wereld; die iets beter maken, binnen 

mijn mogelijkheden. 

 

Slot.. 

Ik ga afronden. Ik heb geprobeerd jullie wat te laten zien wat of wie me bezielt. Een kijkje in 

mijn ziel als mens, in mijn drijfveer waarom ik het werk doe wat ik doe. Ook een kijkje in wat 

het christelijk geloof in een notendop behelst. Ik hoop dat het wat duidelijk is. Ik heb geen 



onomstotelijk bewijs voor het bestaan van God. Dat is er niet, denk ik. Maar ik kan er op de 

één of andere manier niet van loskomen.  Zou het ook niet willen, omdat het me zin en doel en 

vreugde geeft in mijn leven. Oprecht dank dat jullie naar me wilden luisteren! 


