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INLEIDING in een avontuur
Dit boek gaat over de twee personen die in mijn leven de meeste indruk hebben
gemaakt. Nee, geen popsterren of voeltbalhelden. Maar twee eenvoudige mensen, de
een wat bekender dan de ander. Mijn 'madre', zoals ik mijn moeder noem. Mijn
'master' en spirituele buddie. In de volksmond ‐ als vloek of gebed ‐ ook wel ‘Jezus
Christus’ genoemd.
Dit boek gaat ook over mantelzorg, spiritueel coaching, het optrekken met de
‘goeroe’. En de intellectuele, praktische en emotionele groeicurve die ik doormaakte
tijdens de 17.ooo uur naast mijn lijdende moeder. (Een nuance is op z’n plaats: dit
aantal uren is afgerond, dat knalde wat beter als titel, het waren rond de 17.797 uren.
Dus heb het, bescheiden als ik ben, naar beneden afgerond.)
Het was werkelijk een avontuur door elke keer weer bewust te kiezen voor een leven
met mijn gehandicapte madre. Het avontuur naar de kern of basis van ons bestaan als
mens. Wat blijft er over als je vrijheid, identiteit wegvalt? Als je in een rolstoel
terechtkomt, en je niet meer kan praten, en je wereld door de jaren heen alleen maar
kleiner wordt. Door blindheid, door doorligplekken, door breuken. Zou de wereld in
jezelf groter kunnen worden?
Dit wordt dus geen gemakkelijk boek. Het is een boek vol van wilde emoties, rauwe en
eerlijke spiritualiteit, en praktische tips voor mantelzorg. Dit alles gebracht, hoop ik,
met de nodige speelsheid. Want ik ben met mijn madre al die schrijnende jaren blijven
spelen. We waren waarlijk twee 'spelende mensen', homo ludens. Wat was ze toch
een bijzonder mens, mijn madre, zo jong van hart gebleven, ondanks alles. Een genot
om met haar te leven, maar het was beslist geen gemakkelijk genot.
Mijn moeder kreeg een beroerte in het jaar 1995, op 6 mei , op een zaterdagochtend,
ongeveer 9.30 uur. Vanaf dat moment ben ik voor mijn moeder gaan zorgen. Vanaf
dat moment was ze halfzijdig verlamd (rechterkant) en kon ze niet meer praten. Af en
toe kwam er een woordje door. Ik heb dit tot vier augustus 2013 10.40 uur
volgehouden. Toen stond mijn mantelzorgwereld stil.
Ik zorgde overigens niet fulltime, maar parttime. Gemiddeld zo'n twintig uur per
week. Ik werd wat in de volksmond ‘mantelzorger’ genoemd wordt. Ik had nooit
kunnen voorspellen dat mijn identiteit hier zo in zou gaan zitten. Ik had wel andere
namen voor me bedacht: regisseur, creatieveling, artistiekeling, of iets anders mals.
Maar de liefde dreef me de zorg in. Om misverstanden gelijk de kop in te drukken: dat
was niet alleen een natuurlijke liefde, de liefde van een kind voor zijn moeder. Ook
dat, maar niet alleen dat. Ik werd duidelijk gedreven door een spirituele liefde. Vanuit
mijn liefdesrelatie met de Gever van alles (de grote gulle Gever) kreeg ik de
overtuiging dat ik voor mijn moeder mocht gaan zorgen. Niet moeten, maar ik wilde
het op een bepaald moment zelf. Ik kreeg een innerlijke overtuiging dat het een
goede weg zou zijn, en heb deze overtuiging zonder dralen gevolgd. Ik kreeg een
overtuiging dat het leven me iets op die plek wilde leren. Een belangrijke motivatie in
dit alles was dat ik mijn madre wilde laten ervaren hoe kostbaar ze is, dat ze geliefd is,
ondanks haar beperkingen. Niet alleen door mij, maar ook in de ogen van de grote
gulle Gever. Vanaf jonge leeftijd heb ik wat met deze ontdekkingstocht van de liefde.
Waarschijnlijk omdat mijn madre dit zelf zo subliem heeft voorgeleefd door mijn vader
13 jaar te verzorgen. Liefde als belangrijke waarde leefde dus volop in ons gezin.
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Zelf heb ik door de jaren heen er veel over gelezen. Het interesseerde me mateloos.
En als extra bonus heb ik op hartsniveau een ontwikkeling hierin doorgemaakt. Dit
mede door een spirituele ervaring waarin ik de grote gulle Gever als vervullende
Liefde ervaren heb. Ik heb daardoor het geluk gehad dat ik altijd uit een deze bron kon
putten. Door te kiezen voor mantelzorg ben ik in een geweldig diep en verrijkend
avontuur terechtgekomen. Maar niet een van het gemakkelijke soort, mocht dat
bestaan. Het was een avontuur met mezelf, mijn madre en die grote gulle Gever dus.
Van dit avontuur wil ik graag een (reis)verslag doen.
Om even iets breder in te steken kan ik zeggen dat het leven ‘an sich’ voor mij een
avontuur is. Voor mij heeft een avontuur te maken met een bepaalde spanning,
waarin sleur en het vanzelfsprekende het onderspit delven. Ik kijk graag naar de
horizon en laat de verwondering mij vullen. Zo benader ik het leven het liefst. Dit is
natuurlijk niet zo gek. Allereerst ontvouwt het leven zich als een avontuur buiten mij.
Kijk maar eens een ogenblik geconcentreerd de wereld in. Of zoals Einstein het eens
mooi verwoordde: ‘wat, geloof je niet in wonderen? Kijk eens om je heen...’. Maar er
ontvouwt zich een ander avontuur als ik me met een eerlijke blik naar binnen richt.
Deze innerlijke wereld zit vol van vergezichten. Reizend naar binnen ontvouwt zich
een ontzagwekkende wereld. Het avontuur heeft dan de dynamiek van het uit
bekende patronen stappen en dan de niet‐controleerbare toekomst tegemoet. Er
komt dus wel een gezonde spanning bij kijken, want het avontuur is groter dan je
kleine individuele verhaal.
‘We reizen de hele wereld over, maar vergeten vaak de innerlijke wereld te bereizen’
(filosoof Augustinus). Bij mij is het eerder andersom gegaan. Naast de rolstoel van
mijn moeder werd ik voor 17797 uur ‘gedwongen’ innerlijk te reizen. Wie ben ik? Wat
zijn mijn angsten? Waardoor ben ik verward? Hoe ga ik met pijn om? Is er zin in lijden?
In wat voor soort vreemd leven begeef ik me eigenlijk? Zoveel uitdagende
landschappen kwam ik tegen tijdens mijn innerlijk avontuur.
Op deze moeilijke plek naast mijn madre werd mijn verbeelding getriggerd en werd
het een nog groter avontuur dan ik voor mogelijk had kunnen houden. En dat in die
steeds kleiner wordende wereld naast haar half verlamde lichaam. Het bleek een
groot avontuur in liefde te worden, de liefde van een zoon voor zijn moeder (en
andersom). Maar ook een spiritueel liefdesavontuur waarin de grote Gever (lees: de
grote Jager) op mijn hart bleef jagen. Hierin had Hij een groot verlangen: hij wilde mij
vormen om steeds meer op die mens te lijken (wat minder oppervlakkig) die Hij voor
ogen had. En telkens weer gaf het leven, of werden er weer mogelijkheden
geregisseerd, om uit liefde aan zijn verlangen te antwoorden. Ik vroeg niet om deze
kansen. Elke kans en mogelijkheid werd mij door het leven aangereikt. Elk moment.
Elke ademhaling. Dit leerde ik naast de broosheid van mijn moeders bestaan, naast
haar bed, naast haar rolstoel. Om dankbaar te zijn voor momenten. Om overal
mogelijkheden te zien. Om er wat van te maken, ondanks de omstandigheden. Zo heb
ik die 17797 uren doorgebracht. En ik mocht al die geschenken van mogelijkheden
geduldig uitpakken. Tijdens dit uitpakken kwam ik als mens ook nog eens tot mijn
recht: namelijk groeien in dankbaarheid voor de grote Gever. Maar dit klinkt wel heel
optimistisch allemaal.
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Het was ook een ‘heilige shit’‐ weg. Op deze weg heb ik ook veel opgeofferd: huwelijk,
carriere, noem het maar op. In ieder geval de afgelopen 17797 uur, want liefde mag
iets kosten toch? Thor (in de film ‘Thor’ deel 2) slaat hier, met aanzienlijke hamer, zo
duidelijk de spijker op z’n kop: ‘ask yourself, what would you sacrifice for what you
believe’ (vraag jezelf af wat zou je opofferen voor hetgeen je gelooft)? Dat heb ik me
inderdaad onderweg vaak afgevraagd. Maar toch, ondanks de beren op de weg,
kwam mijn doel steeds helderder voor ogen. Mijn doel werd steeds meer het ‘kennen’
van mezelf, de ander en de grote gulle Gever. Kennen was op deze weg niet alleen
een intellectueel kennen. Zoals het lezen van een plan van aanpak met handige
mantelzorg‐weetjes. Dankbaar gedestilleerd uit een of ander standaardwerk over
mantelzorg. Nee, voor mij werd het steeds meer een kennen als een existentiele
ervaring, als een soort ‘niets achter te houden’ onderdompeling. Als het zwaaien aan
een touw een diepe, onbekende ruimte in. Het Hebreeuwse woord voor kennen
beschrijft dit mooi: 'Jadah'. Dit kennen is altijd persoonlijk, en het verandert ons. Het
betekent dat ik al mijn zintuigen in werking stel om de geliefde mens (of ding, situatie)
te kunnen proeven, smaken, ruiken, voelen, betasten. Alle naderende kenmerken zijn
dan belangrijkheid: zijn uiterlijk, zijn manier van bewegen, zijn flair, zijn stem, zijn
geschiedenis, zijn dromen en angsten. Er zijn momenten dat we dit allemaal wel
meemaken. Zoals de verwondering met de geboorte van een kind, of het zijn op die
ongemakkelijke plek naast iemand die lijdt. We worden uitgedaagd om met ons hart
erin te zijn, en niet alleen maar als toeschouwer. En wanneer wij die moeilijke weg
naar ons hart bereikt hebben, en we geven uit ons hart, dan transformeert het ons,
ten goede of ten kwade, door verzachting of verharding. Aan mij om de juiste weg te
gaan, met het juiste gereedschap. Spirituele buddies (sparringspartners) vormen hier
een uitkomst, want die reiken ons dat gereedschap aan. Maar ook bemoedigende
gesprekken met ‘veilige’ vrienden, inspirerende boeken, of gelouterde levenswijsheid
van oudere mensen helpen ons op weg. Dartelend door al dit moois mag ik mijn eigen
spiritueel survival‐pakket, of pleasure‐pakket, samenstellen. Voor ieder wat wils.
Ik hoop dat jij jouw eigen avontuur zal aangaan, eventueel met jouw eigen spirituele
Gandalf (symbool van wijsheid uit films ‘Lord of the rings’), naar keuze. Eentje die
werkelijk te vertrouwen is. Want we hebben namelijk allemaal zo’n soort mentor/
coach/ buddie nodig. Die ons uitdaagt, ons provoceert om te gaan vertrouwen op een
verhaal groter dan onszelf. Dat we niet alleen blijven hangen in ons kleine individuele
‘saaie’ verhaal. Want, volgens mij, is dit leven ondanks wat het dominante
natuurwetenschappelijke wereldbeeld in ons oor fluistert, nog steeds het beste uit te
leggen als een verhaal. En voor mij persoonlijk: als het ultieme liefdesverhaal van
vasthoudende liefde. Dat mijn avontuur als inspiratie mag dienen.
Ik schrijf hier voor iedereen die meer uit het leven wilt halen. Dit kan op het gebied
van spiritualiteit zijn, maar ook voor mensen die zelf mantelzorger zijn. Gaandeweg in
het avontuur komen vanzelf herkenbare situaties en gevoelens naar voren, die alle
mantelzorgers meemaken. Periodes waarin gevoelens van machteloosheid,
nutteloosheid, hopeloosheid lijken te regeren.
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Zingevings quote 13-5-14 14:34
Comment: ‘Ik voelde dat hij me vroeg of
ik bereid was me aan te passen aan zijn
ritme en aan zijn behoeften. Ik begon een
nieuwe taal te leren, Adams taal. Ik begon
tegen Adam te praten. Of hij iets hoorde of
begreep liet ik maar in het midden, ik wilde
hem gewoon vertellen wat ik voelde en
dacht over hem, over mezelf, over ons...
Algauw werd Adam een zeer betrouwbare
toehoorder. Ik praatte tegen hem over het
weer, over de dag die eraan kwam, over
hoe hij de dag zou doorbrengen en over
mijn werk, over wat ik zijn mooiste kleren
vond, over de graansoorten die ik voor zijn
ontbijt zou nemen, en over de mensen die
hem die dag gezelschap zouden houden.
Tenslotte merkte ik dat ik hem ook mijn
geheimen ging toevertrouwen, ik vertelde
hem over mijn stemmingen, mijn
frustraties, over vriendschappen die ik
makkelijk en die ik moeilijk vond, en over
mijn gebedsleven. Het meest bijzondere
eraan was, dat ik me langzaam ging
realiseren dat Adam er echt voor mij was,
hij luisterde met heel zijn wezen en gaf me
een veilige eigen plek. Daar had ik niet op
gerekend, en al kan ik het niet goed onder
woorden brengen, het gebeurde echt...
Alsof Adam me steeds weer terughaalde
naar de aarde, naar de grond van het
bestaan, naar de bron van het leven. Het
was alsof hij tegen me zei: ‘Je hebt niet
alleen, net als ik, een lichaam, Henri, maar
je bent je lichaam. Je woorden moeten
niet losraken van je lijf. Je woorden
moeten vlees worden en blijven... Zijn
aanwezigheid gaf me – en ik had het
allang kunnen weten – wat ik het meest
nodig had in dit bestaan: liefde,
vriendschap, saamhorigheid, een thuis,
Zijn zachtmoedige manier van leven had
invloed op me en in de uren die we samen
doorbrachten leerde hij me ingrijpend wat
liefde is... dat hij mij recht naar de kern,
naar de bron van alles verwees. Naar
vragen als: wat is saamhorigheid? Wat is
zorgen voor? Liefhebben? En wie ben ik
zelf, wie zijn wij, wie is God? Adam had
volop leven in zich waarmee hij die vragen
kon verhelderen. Zo’n ervaring kun je niet
begrijpen door logisch te beredeneren.
Zulk begrijpen komt alleen toe aan twee
heel verschillende mensen die zich
geestelijk met elkaar verbinden en elkaar
als volstrekt gelijken ontmoeten in het het
hart van God. Uit mijn hart kon ik hem iets
geven van de zorg die hij nodig had, en uit
zijn hart gaf hij mij zichzelf, als een
authentieke en blijvende zegen.’’ Bron:
‘Adam’ – Henry Nouwen

De volgende aspecten van het mantelzorgen zullen voor velen herkenbaar zijn:
grenzen goed organiseren (dat betekent ook zonder schuld ‘nee’ kunnen zeggen), het
stilstaan van een eventuele carriere, weinig tijd voor relaties, opnieuw het evalueren
van de grenzen, de opoffering die het zorgen met zich meebrengt, de kunst van het
verdragen, het bijna tegen een burnout aan zitten, uiteindelijk de burnout krijgen.
Genoeg aspecten waar mantelzorgers zich in zullen herkennen.
Het boek volgt de structuur van een echt avontuur, zoals elk avontuur opgebouwd
zou moeten zijn. Althans volgens het boek ‘The Writer’s Journey’ van Christopher
Vogler die vele populaire verhalen heeft onderzocht. Zijn structuur of fasering heb ik
gedeeltelijk overgenomen. Dit zijn de fasen die ik heb gebruikt: de uitnodiging tot een
avontuur; de twijfel om het avontuur in te stappen; de eerste drempel nemen; de
voorbereiding op de ultieme beproeving; de ultieme beproeving; dood en opstanding,
de beloning en de terugkeer met het elixer.
De meeste pagina’s van dit boek gaan over de ultieme beproeving (een zesde deel van
dit boek). De fasen die ik heb weggelaten voegden aan mijn avontuur niets aan de
verhaallijn toe. En zorgden eerder voor onduidelijkheid.
Ik was vanaf het begin enthousiast over deze structuur. Het prikkelde direct mijn
verbeelding en bracht iets in beweging. Tegelijkertijd vond ik het een uitdaging om
aan de hand van deze structuur mijn verhaal te vertellen. Kon ik mijn verhaal wel
vertellen aan de hand van een avontuur? Gelukkig viel op een bepaald moment alles
op zijn plaats zonder het te krampachtig in een format te willen persen.
Dit boek is geboren uit het verlangen om mijn verhaal met de grote gulle Gever en met
een bijzondere vrouw, mijn lieve moeder, te vertellen en bekend te maken. Dit hebben
we al op verschillende manieren gedaan. Mijn moeder en ik hebben ons verhaal al via
verschillende media verteld. Via via heeft de NCRV‐televisie ons een keer benaderd,
ook de radio en verschillende magazines zijn al de revue gepasseerd. Hierbij hadden
we steeds het verlangen dat ons kleine (schijnbaar onbelangrijke) verhaal iets voor
anderen zou kunnen betekenen en zo gebruikt zou kunnen worden voor een groter
verhaal. Hier hebben we altijd van harte op vertrouwd. Het ultieme is dat we hopen
dat de grote gulle Gever door alles heen zichzelf bekend zal maken. Dat Hij op het
toneel zal verschijnen. Dat de interactieve projectie van Bertrand Russel: ‘graag meer
bewijs’, stilletjes naar de achtergrond zal verdwijnen. Gewoon omdat de Gever
geleidelijk dichterbij is gekomen. Om even in mogelijkheden te praten: dat er ruimte is
gekomen om zelf op zoek te gaan, of dat er op z’n minst vertrouwen is ontstaan dat
er bevredigende antwoorden (niet direct intellectueel uitputtende) te vinden zijn. En
dat mensen ervoor open gaan staan om meer en meer te ontdekken met wat voor
gezicht de grote gulle Gever zich in de wereldgeschiedenis heeft laten zien. Om een
mooie relationele allegorie te gebruiken: ‘we zijn tenslotte niet gemaakt om suiker te
zijn, maar om suiker te proeven’. We zijn niet alleen gemaakt om het ‘goddelijke’ te
zijn, maar om de goddelijke vervulling van de grote Gever te proeven.
Een van de meest bekende en geciteerde spirituele buddies (lees: leraar,
sparringspartner) die ooit op deze aarde heeft rondgelopen is Jezus van Nazareth.
Voor mij is deze Jezus niet de starre dogmatische versie, maar de ‘wilde’ dogmatische
versie. Ook hij wijst (zoals velen) naar de grote Gever. Daarnaast doet hij ook meer
dan dat. Hier zullen we het verderop in het avontuur nog over hebben.
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Van hem krijgen we nodige tools om tot het ‘volle’ (niet qua tijd) leven te komen. Om
een steeds groter hart te krijgen. Persoonlijk vind ik het erg aantrekkelijk om naar hem
te luisteren, om met zijn woorden te leven. Om eerlijk te zijn: ik heb iets bijzonders in
deze persoon ontdekt. In zijn woorden zit een onvoorspelbare kracht, en zijn daden
zijn zo hoopvol. En dan zijn liefde: zo onvoorwaardelijk. De tools om in dit leven op
weg te gaan zien er in zijn handen onweerstaanbaar uit. En hij belooft een weg te
creeren, dichtbij hem, dwars door het leven heen. Hierop mogen we gaan, op weg
naar een toekomst vol creatieve mogelijkheden, vol leven.... zijn leven. Deze kwaliteit
van leven komt niet zomaar uit de lucht vallen. Hij heeft het beloofd (door woorden),
maar ook werkelijk in zijn eigen leven (o.a daden) laten zien. Hij heeft werkelijk zijn
idealen tot het laatst toe consequent geleefd. Hij heeft het leven ten volle geleefd en
is het goede blijven doen. ‘Praatjes vullen geen gaatjes’ was duidelijk op hem van
toepassing.
Deze wilde, ongetemde Jezus is niet te begrijpen in de termen waarmee we
gewoonlijk alles proberen te beschrijven. Hij is meer dan de wetenschappelijke,
psychologische of zelfs theologische termen die ons ter beschikking staan. Jezus laat
ons een groter perspectief zien dan alleen maar dit leven, en de kleine woorden die
we hier gebruiken. Dit aardse leven is werkelijk een schaduwland vergeleken bij de
wereld die hij beloofd en heeft laten zien. Vandaar de zonsopgang op de cover van dit
boek, het is dus geen zonsondergang.
Ik noem in dit boek mijn omgang met Jezus Christus spiritueel en niet religieus. Dit
komt door de connotatie die aan het woord religieus hangt. Dit is voor mij en vele
anderen negatief. Alhoewel in mijn spirituele brieven ook positief over religie
gesproken wordt. Ik vermijd het woord toch. Ik wil mijn verhaal zo neutraal mogelijk
kunnen vertellen. Ik wil zo min mogelijk tegen fantomen hoeven te vechten.
Bovendien ben ik op mijn geestelijke weg er steeds meer op gaan vertrouwen dat
Jezus nooit een religie is komen brengen. Hij is gekomen om te laten zien wie de grote
gulle Gever is. Net zoals er in het paradijs (‘vroeguh’), de hemel (straks), hemel op
aarde (verre toekomst) geen religie meer zal zijn. Want er zal geen tempel meer zijn.
De Tegenwoordigheid van de grote gulle Gever zal genoeg zijn. Jezus van Nazareth
bracht de Tegenwoordigheid van deze Gever. Daarom zie ik mezelf dan ook niet als
religieus. Zoals de sticker al zei: ‘I am not religious, I just love the Lord.’ Ik ben niet
religieus, ik hou alleen van de grote gulle Gever. Ook zie ik het vertrouwen in Jezus
Christus niet als een van de wereldreligies, maar als de vervulling van de
wereldreligies. Ook zie ik het vertrouwen in Jezus Christus niet als religie met een
heilig boek, maar waarin Jezus Christus het woord van God is en de heilige boeken
moeten ons bij Hem brengen. Door het vertrouwen in Jezus (wie Hij is en wat Hij heeft
gedaan: de blijde boodschap) mag ik steeds meer Zijn boodschap gaan belichamen. Ik
word een geschreven brief van Christus.
Ik noem mezelf ook ‘besmeurd’ spiritueel, omdat ik de definitie van spiritueel het best
bij me vindt passen. En dan niet zweverig spiritueel, maar besmeurd spiritueel. Met
mijn hoofd in de hemel en met mijn voeten in de modder. Ik gebruik spiritueel hier dan
ook als: leven door de Geest, een door Hem geinspireerde handel en wandel, wat mijn
leven drijft en motiveert, de kracht die mij bezielt, het zoeken naar een bevredigend,
authentiek bestaan, waarbij de grondslagen van mijn vertrouwen in de grote gulle
Gever gecombineerd worden met de totale ervaring van het leven.
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Zingevings quote 11-5-14 8:47
Comment: ‘Voor mij is de bijbel nog altijd
het meest betrouwbare boek dat ik ken.
Maar het is geen hemels dictaat. De bijbel
is een boek van Boven, maar hier
beneden geschreven. Dus niet het woord
van God? Ja zeker wel: dwars door alle
bijgeluiden heen hoor je de stem van de
Meester. En alle evangelisten zijn het
erover eens: die stem van de Meester
doet zelfs doden herleven. Dat boek van
Boven, dat kun je gerust geloven. En
terecht zegt Corrie ten Boom: ‘Maakt u
geen zorgen over wat u niet begrijpt van
de Bijbel. Maak u zorgen over wat u wel
begrijpt, maar niet in de praktijk brengt.’
Bron: ‘Morgen zal het pasen zijn’ - A.F.
Troost
Zingevings quote 11-5-14 8:46
Comment: ‘Luther zei: de heilige Schrift
is de kribbe waarin Jezus ligt. Ik geloof
niet in de bijbel. Ik geloof in Jezus
Christus. De bijbel is mij niet onverschillig.
De bijbel is een licht op mijn pad, maar
Jezus is de weg zelf. De bijbel is niet
minder maar ook niet meer dan een
raamwerk waarin Hij is bevestigd, zoals
een venster in een kozijn. De bijbel is de
lijst, waarin Hij hangt: de Afbeelding, de
Ikoon van Gods heerlijkheid.’ Bron:
‘Morgen zal het pasen zijn’ - A.F. Troost

Het past ook bij het spirituele klimaat waar ik Jezus van Nazareth leerde kennen. Hier
speelde een leven in verbondenheid met de Geest van de grote gulle Gever een
belangrijke rol. Deze Geest leidde mij door de verslagen van de ooggetuigen van Jezus
van Nazareth naar de grote Gever zelf, de grote Gever als levende Tegenwoordigheid.
Met hart, verstand, wil, verbeelding en hele bewustzijn werd ik geleid.
Dit boek is een verslag van een avontuur. En elk avontuur heeft een missie. De kern
van mijn missie is opgesloten in de woorden van Jezus van Nazareth: ‘Maak de
volkeren tot mijn discipelen’. Ik ben dus 18,5 jaar lang beziggeweest om mijn madre
(en zij mij) te leren wat het betekent om een discipel (volger) van Christus te zijn, ik
probeer hem op de voet te volgen. Om te leven zoals Hij leefde, om het leven te zien
zoals Hij het zag. Hij twittert heel wat af, voor degene die het wil horen. Als extraatje
heb ik haar ook mogen voorbereiden op de grote ontmoeting met de ultieme Liefde,
die ook mijn Liefde is. En op het moment supreme haar mogen loslaten en overgeven.
Dwars door de grote worsteling met godsverlatenheid heen. Dwars door de duisternis
van deze wereld heen naar het grote avontuur dat ons na dit leven wacht. Zoals mijn
professor het in de boeken van Narnia zo mooi beschrijft: ‘in dit leven wordt de titel
van het boek geschreven, en na dit leven worden de hoofdstukken geschreven,
waarbij elk hoofdstuk spannender en dieper wordt dan het hoofdstuk ervoor.’
Ik heb ook een stille hoop, nu iets minder stil, dat door dit boek het vertrouwen in de
woorden van Jezus en zijn karakter stiekem zal gaan groeien. Hij is werkelijk te
vertrouwen. Al geloof ik wel in de ongetemde Jezus van Nazareth. Hij heeft werkelijk
iets ongrijpbaars, iets wat het 'gewone' leven overstijgt. In hem leren we de
onkenbare Gever een beetje kennen. Genoeg om een eerlijke relatie met hem te
kunnen aangaan. Maar uiteindelijk blijft geloof (vertrouwen) een stap, omdat we niet
kunnen controleren waarnaar we uitstappen. We kunnen echter wel onderzoeken
welke richting we uitstappen, waar we ons kostbare vertrouwen aan schenken. Of dit
werkelijk ons vertrouwen waard is. Want vertrouwen is een van de meest kostbare
dingen die we aan iemand/ iets kunnen geven.
De quotes van Jezus van Nazareth lopen dan ook door het hele boek heen. Op
momenten van ontmoediging, extase en inzicht verschijnen ze op het toneel. Ik
introduceer ze dan niet expliciet. Ze zullen eenvoudig tussen haakjes verschijnen. Ze
lijken dan alleen mijn gedachten, maar het kunnen heel goed Zijn quotes in mijn
gedachten zijn. ‘Niets is onmogelijk voor degenen die vertrouwen.’ :‐)
Ook gebruik ik in de kantlijn van dit boek vele quotes. Ik ben een soort quote‐master.
Quotes zijn in mijn leven belangrijk. Ze bemoedigen, sturen en leiden mij het leven
door. Ze geven mij op de juiste momenten perspectief, ik zie een richting die ik kan
gaan en pas mijn denken en gedrag aan. Daarom zal in dit boek vele quotes aanwezig
zijn, degenen die aanspreken neem je zelf mee het leven in, de rest laat je liggen. Dat
de vele quotes als vensters mogen fungeren waardoor het grote avontuur steeds
duidelijker in beeld komt.
Als ik schrijf over ‘mijn professor’ of ‘mijn monnik’ dat betekent dan niet dat ik over
huisslaven zou beschikken, of dat ik structureel in de academische wereld of in het
kloosterleven rondhobbel. Het betekent gewoonweg dat ik twee mentors op een
afstand op een speelse manier in het avontuur probeer te trekken. Mijn professor is
dan Clive Staples Lewis, de Oxford‐don. Een man met onbegrensde fantasie en uniek
analytisch vermogen. Mijn monnik is Anselm Grun, de spirituele bestseller‐schrijver.
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Zingevings quote 13-5-14 14:35
Comment: ‘In de dood moeten we ons
volledig toevertrouwen aan Gods handen.
Dit loslaten oefenen we een leven lang...
Ons hele leven bestaat uit stappen van
loslaten. Er kan slechts iets nieuws
groeien als we het oude loslaten... We
worden heel ons leven door uitgedaagd
om los te laten wat we bereikt hebben:
bezit, gezondheid, de rol die we spelen,
de zekerheid. We moeten onze kracht
loslaten. Ouders moeten hun kinderen
loslaten. Het leven evolueert slechts in de
dialectiek van aanvaarden en loslaten....
Uiteindelijk gaat het erom dat we onszelf
loslaten... Het doel van het loslaten is de
wedergeboorte. De dood is de voltooiing
van het loslaten en tegelijk de geboorte
van het nieuwe bij uitstek.’ Bron: ‘Leven
vanuit de dood’ – Anselm Grun
Zingevings quote 11-5-14 8:50
Comment: ‘Of zou je kunnen blijven
geloven in God zonder een antwoord op
die vragen te krijgen? Is het de moeite
waard om je aan Hem toe te vertrouwen
terwijl je wat die laatste vragen betreft in
het duister blijft rondtasten?’ Bron:
‘Morgen zal het pasen zijn’ - A.F. Troost
Zingevings quote 10-5-14 23:11
Comment: ‘De aardige, ongevaarlijke God
moet worden vervangen door de God wiens
aanwezigheid alleen al ons ego verbrijzelt,
onze zonde in de as legt en ons uitkleedt om
duidelijk te maken wie we echt zijn. Een
gezonde, kinderlijke angst zou ervoor
moeten zorgen dat we meer ontzag hebben
voor God dan voor onze overheid, onze
problemen,onze opvattingen over abortus,
onze dogma’s en onze verplichtingen, of
welke aardse beslommeringen dan ook...
Het wordt tijd om te beseffen dat onze God
heilig en groot en angstaanjagend is,
vriendelijk en teder, en Hij is onze God – een
God wiens liefde ons zo bang maakt dat we
in zijn sterke armen wegkruipen, waar Hij
ons omarmt met zijn angstaanjagende,
liefdevolle aanwezigheid.’ Bron: ‘Een
avontuurlijk geloof’ – Michael Yaconelli

De man die in zijn denken veel ruimte schept, maar niet te vaag wordt. Hier valt
natuurlijk nog over te discussieren.
Mijn wens is dat karikaturale beelden over het gaan van een spirituele weg, of het
vertrouwen in Christus niet overeind zullen blijven. Het gaan van deze weg is voor mij
het kennen van Christus. Met Christus bedoel ik: hoe het bovennatuurlijke zich
gemanifesteerd heeft in het leven van de historische persoon Jezus van Nazareth. Dit
kennen is natuurlijk niet uitputtend (dat zou een gecreeerd beeld zijn en dus niet het
echte ultieme spirituele). Christus blijft voor mij een mysterie, maar er is een
mogelijkheid om met dit mysterie een verdiepende, veerkrachtige relatie op te
bouwen omdat Zijn karakter te vertrouwen is.
Ik ervaar deze Christus dus ook als een soort ruimte of invloedsfeer. Die voortkomt uit
deze vertrouwensrelatie en liefdesrelatie. Een plek waar Hij is en waar Hij werkt. Dit is
gedeeltelijk een fysieke ruimte, Hij werkt in het stoffelijke en oefent hier invloed op
uit. Maar het is ook een ruimte in mezelf die geestelijk is. En in deze Jezusruimte mag
iedereen ervaren: wat echt geloof is (vertrouwen in Jezus als een alles overstijgende
persoonlijke aanwezigheid), wat een vaste hoop geeft (gespannen verwachting) en
wat standvastige liefde is (toewijding van de wil). Dit alles voorgeleefd door en in
verbondenheid met Christus, die zich als de Levende aan mensen geeft. In het
verborgene, zeker niet altijd traceerbaar of voelbaar. Want Hij is ontembaar, groter
dan onze subjectieve ervaring.
Dit alles is beslist geen goedkoop, gemakkelijk verhaal. Het is soms een worsteling. En
ik probeer in dit boek een zo eerlijk mogelijk verslag te geven van deze worsteling.
Maar toch op zo’n manier dat het uitnodigend zal zijn om te naderen tot deze
persoonlijke bron van geloof, hoop en liefde, omdat daar uiteindelijk onze vervulling
en toekomst ligt. Christus als centrum van ons spirituele leven. Want: ‘alles is door
Hem, voor Hem en tot Hem geschapen’. In deze bijbeltekst wordt duidelijk over
Christus gesproken. We zijn gemaakt om in relatie met Hem te leven. En daar komen
we elke keer weer tot leven. Daar kwam zij elke keer weer tot leven. Dit heb ik bij mijn
madre gezien. Naast haar half verlamde lichaam, het niet kunnen praten, het half blind
worden, de achteruitgang van haar laatste oog (dertig procent zicht) en al die
verrotte doorligplekken. En ik zag elke keer weer dat ze nieuwe moed kreeg, en liefde.
Ik ben daar een soort getuige van. Al deze beelden gaan nog steeds elke dag door
mijn hoofd. Dat mensen in dit verhaal mogen naderen en dat Hij zal naderen. Dit is
mijn verlangen, ook van mijn madre. Haar lieve toegewijde, zachte, speelse en pittige
hart kennende.
Ik noem mijn moeder madre. Dit is haar facebook naam. Door de jaren heen heb ik
veel op facebook gedeeld aangaande mijn mantelzorg‐avontuur. De reacties op deze
posts geven mij veel bemoediging. Veel zorg doe ik in de coulissen van het leven. Door
facebook kan ik mijn zorg in het verborgene even zichtbaar maken. Ik zet ons licht
even op een bergje. Of ik liet de geschreven brief van Christus even lezen. Hieruit
komt de naam voor mijn moeder: madre. Zo noem ik haar overigens nooit. Ik noem
haar altijd: ‘Mamma’, ‘Mam’ of ‘Schatje’. Vanaf jonge leeftijd heb ik ergens het woord
‘Madre mia’ opgepikt. Wel grappig, want dit betekent: ‘Oh, mijn moeder’ of ‘Oh, mijn
god’. En deze woorden heb ik door de jaren heen veel in mijn voortdurend gesprek
met de grote Gever gebruikt, om mijn gevoel te uiten. Zo is de cirkel weer rond.
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Zingevings quote 13-5-14 15:41
Comment: ‘Uit dat hart komen de
woorden: Houd je van me? Het hart van
Jezus kennen en van Jezus houden is
hetzelfde. De kennis van Jezus hart is
kennis van het hart. En als we met die
wetenschap in de wereld staan, kunnen
we niet anders dan genezing brengen,
verzoening, nieuw leven en hoop waar we
ook heen gaan. Het verlangen om
belangrijk te zijn en succes te hebben zal
geleidelijk verdwijnen en we zullen enkel
nog het verlangen kennen om met ons
hele wezen tegen onze broeders en
zusters te zeggen: ‘Je bent bemind. Je
hoeft niet bang te zijn.’’ Bron: ‘Pastoraat
en spiritualiteit’ – Henry Nouwen

Zingevings quote 11-5-14 0:17
Comment: ‘Hij wil karate leren en
begrijpt niet waarom hij moet wassen,
schuren en schilderen, maar hij doet het
toch. Pas later dringt het tot hem door dat
hij op deze manier zijn armen en zijn
benen trainde om de juiste bewegingen te
maken voor karate. Het klakkeloos
opvolgen van instructies mag dan wat
slaafs aandoen, maar is het niet veel
slaafser om mensen te volgen die zeggen
dat alleen datgene wat uit jezelf komt
waardevol is? Een leermeester dwingt je
zijn logica te volgen. Pas wanneer je je die
eigen hebt gemaakt en je op eigen benen
kunt staan, is het tijd voor kritiek. Tot die
tijd volg je hem of haar zo goed mogelijk.
Overigens hoeven leermeesters niet altijd
van vlees en bloed te zijn. Een tekst kan
ook de functie van een leermeester
vervullen, tenminste, als je probeert de
tekst echt te begrijpen. Als je niet meteen
kritiek geeft vanuit jouw invalshoek, maar
eerst je best doet om vertrouwd te raken
met de stijl of de logica van het relaas.
Een schilderij kan ook een leermeester
zijn, of een muziekstuk. Probeer het
gewoon eens letterlijk na te maken. Dat
vereist doorzettingsvermogen, inleving en
inzet. Dus wees ijdel en werk hard om iets
anders te worden dan je bent en wellicht
dat je zo en passant een glimp van jezelf
kunt opvangen.’ Bron: ‘Zie mij’ – Frank
Meester

Verder hoop Ik dat dit boek, voor degenen die samen met mij hun spirituele leven
rond Christus gebouwd hebben, bijdraagt aan verdieping. De eerste volgers van Jezus
gingen in hun leven steeds meer ruimte maken voor die ‘vreemde’ man uit Nazareth.
Langzamerhand gingen ze hem meer en meer vertrouwen. In deze vertrouwensrelatie
toonde Jezus langzamerhand wie hij was. Ze zagen meer en meer zijn unieke
boodschap, die hij zelf ook belichaamde. Uiteindelijk hebben alle eerste leerlingen van
Jezus hun kleine leven uit liefde losgelaten en zich overgegeven aan het grotere
verhaal van Jezus. Zelfs als kostte dat letterlijk hun leven. Eentje ontsprong deze dans.
Leerling Johannes moest eenzaam logeren op het Griekse eiland Patmos. Hij werd
verbannen. Al deze eerste leerlingen van Jezus gaven hun leven niet uit blind
fanatisme, maar omdat ze iets van Gods liefde in Christus hadden geproefd. Die eerste
studenten gaven zich allemaal over aan Zijn verhaal.
Om even aan te geven hoe prioriteiten onderweg met een spirituele buddie kunnen
veranderen. Spannend. Eerst wilden ze de Schepper voor hun eigen agenda
gebruiken, later gaven ze zich steeds meer over aan Zijn dromen. Dat deze verdieping
in het hart van volgers zal optreden.
Je ziet, ik ben nog steeds enthousiast en vol van mijn spirituele weg. Mijn liefde is
gelouterd door die uren mantelzorg. Ik blijf idolaat van mijn spirituele buddie, mijn
weg met hem blijft zich verdiepen, maar het wordt er allemaal niet controleerbaarder
op, wel relationeel vervullender. Dit wordt een weg waar controle freaks het moeilijk
zullen krijgen. Wees gewaarschuwd.
Toch wens ik je veel plezier op dit avontuur, laten we snel op weg gaan en verder
trekken dan de 'hobbitstee' (het bekende) waar we zo gewend aan zijn geraakt. Ik
hoop dat dit boek jou mag uitdagen, en dat ik je mag meenemen in mijn spirituele
levensstijl met hart, verstand, verbeelding, wil en geweten.
'We zijn zo tevreden met het maken van onze moddertaartjes in ons veilige ghetto,
terwijl God ons een vakantie aan zee heeft beloofd.' C.S. Lewis
Laten we op weg gaan, naar zee, en de zilte lucht ruiken...

10

Zingevings quote 13-5-14 15:28
Comment: ‘De ontmoeting van twee
mensen in een crisissituatie is daarom
geen toevallige gebeurtenis, maar een
direct beroep op hen beiden om de
fundamentele zoektocht van het
mensenhart te ontdekken en te
herontdekken. Maar dit beroep kan alleen
gehoord worden door iemand die een
diepgeworteld geloof heeft in de waarde
en de zin van het leven, door iemand die
weet dat leven niet een statisch gegeven
is maar een geheim dat zich omhult in de
voortgaande ontmoeting van mens en
wereld.’ Bron: ‘Pastoraat en spiritualiteit’ –
Henry Nouwen

Mijn godsbeeld
in dit landschap van het avontuur:

God, de kleine getemde.
Ik zie Hem staan.
Daar in het hoekje van mijn gezellige huiskamer.
Ze noemen Hem de messias.
Het is allemaal zo dubbel.
Aan de ene kant spreekt zijn hart van krachtige liefde.
Aan de andere kant doet Hij een stapje terug.
Hij creeert ruimte.
Voor mij.
Ik mag mijn eigen weg met Hem gaan.
Ook al nader ik op mijn voorwaarden.
Zeg ik wat Hij moet doen.
Alleen als ik het echt niet meer weet.
Dan haal ik hem graag uit zijn hoekje.
Het is tenslotte mijn leven.
En het is zijn hoekje.
Het zijn tenslotte mijn voorwaarden.
Hij zal mij gelukkig maken.
Hij zal mij bevrijden.
Hij is er voor mij.
Daarom probeer ik mijn grootste geluk op Hem te projecteren.
Zo’n mooie, kleine, veilige definitie van geluk.
Mijn definitie.
Mijn geluk.
En Hij past daar mooi bij.
Hij laat mij mijn gang gaan.
Hij kijkt.
Hij gebaart.
Maar ik zie alleen datgene dat ik wil zien.
Mijn God wordt steeds kleiner.
Veilig, binnen bestaande patronen.
Mijn patronen.
Hierbinnen zijn goddelijke indringers niet welkom.
Mijn God krimpt...
tot het punt dat ik hem laat buikspreken.
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OVERTUIGINGEN
waarop ik vertrouw in dit landschap:
(aangereikt door het horen van de blijde boodschap van Jezus van Nazareth)
‐ De grote gulle Gever is niet vaag, Hij is een levende persoon
‐ Hij heeft mij lief, Hij heeft Zijn Liefde laten zien
‐ Bij Jezus van Nazareth moet ik zijn om deze Gever te leren kennen
‐ De Gever is liefde, Hij komt mij tegemoet
‐ Wat ik geloof, dat zal ik ontvangen
‐ De vervulling door een ‘grotere’ Kracht is voor iedereen
‐ Door ervaring weet ik dat de Gever bestaat
‐ We mogen de blijde boodschap van Jezus verspreiden
‐ De Gever is er voor mijn geluk, Hij beschermt mij
Het avontuur lonkt...
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HOOFDSTUK 1

DE UITNODIGING
TOT EEN AVONTUUR

Ik hoor een kopje op de grond vallen. Mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Het is
zaterdagochtend 6 mei 1995 9.30 uur. Ik lig in bed te dommelen en schiet overeind.
Even daarvoor had ik nog zo duidelijk mijn moeders stem gehoord. Ze sprak iemand
aan bij de voordeur van ons huis. Haar lieve stem wekte mij uit dromenland. Ze kwam
net terug van boodschappen doen. Haar boodschappenwagentje had ze de steile
buitentrap opgetild. En ze maakte daarna een praatje bij onze voordeur. Ik hoorde
het.
Mijn moeder was de tweede trap ook opgegaan en ging naar de keuken. Ze wilde wat
water drinken. Ze voelde zich niet lekker. Twee weken daarvoor was
ouderdomsdiabetes geconstateerd. In de keuken aangekomen nam ze een paar
slokjes water.
En dan valt het kopje uit haar handen. Ze heeft geen controle meer over haar
rechterhand. Ik snel uit bed en loop naar haar toe. Ze hangt verward in de keuken.
Gek klinkende woorden komen uit haar mond. De paniek staat in haar ogen. Ik
probeer rustig te blijven. Op dat moment staat ze nog en kan ze nog lopen. Mijn arm
ondersteunt haar. Samen lopen we de lange vijftien stappen naar de huiskamer. Daar
aangekomen zet ik haar langzaam in de vertrouwde luie stoel.
Ik bel de huisarts met de mededeling dat mijn madre waarschijnlijk een beroerte heeft
gekregen. Een kennis heeft een aantal maanden daarvoor een beroerte gekregen en
de symptomen lijken verdacht veel op elkaar. De dokter, een weekendvervanger, zal
zo snel mogelijk komen.
Vanaf dat moment begint het lange wachten.
Vanaf dat moment heb ik mijn madre geen volzin meer horen spreken. Vanaf dat
moment was het meeste dat uit haar mond kwam alleen nog maar gemurmel, en dit
voor de volgende 18,5 jaar...
Mijn madre heeft een beroerte of CVA (celebro vasculair accident) gekregen.
Ik maak mijn broer Peter wakker. En bel mijn zussen Sonja en Hilda. Ze komen er gelijk
aan. Ik moet weg. Ik heb namelijk ‘belangrijkere’ dingen te doen... Ik moet naar het
concert. Het concert dat ik zelf heb georganiseerd. En waar ik de presentator van ben.
En de gastheer. Zonder mij geen concert. Ik moet echt weg. Althans volgens mijn
beperkte observatie.
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Ik laat mijn moeder achter bij mijn zussen en broer, met de gedachte dat de dokter zo
wel zal komen. Had ik dit maar niet gedaan en gelijk het alarmnummer gebeld. Dan
had er binnen no time een ambulance op de stoep gestaan. Bloedverdunner binnen
bereik, klaar is kees.
Maar nee, ik moet weg. Ik verzeker mijn zussen en broer dat de huisarts zo zal komen.
Mijn madre zit daarna vier uur op een arts te wachten. In die vier uur is er veel schade
opgetreden. Schade die voorkomen had kunnen worden. Door mij. Onherstelbare
schade.
Had ik op dat moment maar een andere keuze gemaakt, dan had het leven van mijn
madre, en van mij, zo anders gelopen. Oh, die keuze. Die is nog vaak door mijn hoofd
gegaan. Belangrijke keuzes brengen sowieso eenzaamheid. En dit was een behoorlijk
eenzaam moment. Het zou het verloop van mijn leven door deze wereld behoorlijk
veranderen. Aan deze keuze zat een pijnlijk gevolg vast die ik de komende achttien en
een half jaar mocht ervaren.
Dit weggaan was tekenend voor mijn leven in die jaren. Ik was ondernemend, was
visionair. Ik was een gedreven en gepassioneerd mannetje.
Mijn bekende wereld bestaat uit ondernemen, actief bezig zijn. Ik volg mijn
onnavolgbare verbeelding. Ze noemen mij visionair. Ze noemen mij een creatieveling.
Iemand die gedreven in het leven staat. Ik krijg dingen voor elkaar, creeer dingen. Met
een hoge productiecurve. Mensen geven mij hun vertrouwen. Ik word bevestigd, en
dit geeft me nog meer drive.
Mijn hele bekende wereld zal veranderen door dat kopje. Alsof vanaf dat moment het
gordijn, dat dikke velour‐gordijn, wordt opgetild en ik een kijkje krijg in de schatkamer
van kapitein Roodbaard. Hoe het leven werkelijk in elkaar zit. Alleen in mijn geval is de
schatkamer leeg. Vanaf dat moment valt er een schaduw over mijn leven. Het
werkelijke leven is ongemakkelijk en verwarrend.
Ik woon, samen met mijn broer, nog thuis. Ik woon op de tweede verdieping in de
bomenbuurt in Den Haag. Ligusterstraat 89. Althans, ik woon er alleen het weekend,
door de weeks studeer ik journalistiek in Amersfoort/ Ede.)
De volgende dag zie ik haar weer. Het succesvolle concert is voorbij. Ik heb er veel
complimenten voor in ontvangst genomen. Mijn madre ligt op een bed in het Rode
Kruis ziekenhuis. Ze is niet aanspreekbaar en zweeft op het randje van een coma. De
artsen weten niet welke kant het op zal gaan. Dit is een totaal andere wereld dan het
warme concert‐bad van de avond ervoor. Op deze verwarrende plek naast mijn
moeder weet ik niet hoe ik me moet gedragen. De eerste gevoelens van
machteloosheid, hopeloosheid en nutteloosheid breken door. Deze gevoelens zullen
me nog vaak overvallen in de 17.000 uur die volgen. Ze verschijnen als monsters,
langzaam naderend vanuit een donkere hoek in de daarvoor nog gezellige kamer. Ze
zijn moeilijk te verdrijven. Ik leer geleidelijk met ze te leven.
Naast het bed van mijn madre probeer ik krampachtig wat positiviteit te organiseren.
De aanwezigen maan ik om alleen maar positieve woorden te spreken, dit zal haar
herstel bevorderen. Het klinkt belachelijk.
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Zingevings quote 13-5-14 14:35
Comment: ‘Met iedere negatieve
innerlijke dialoog worden de depressieve
en de apathische gevoelens versterkt.
Vaak voeren menen deze gesprekken met
zichzelf onbewust. Ze reageren op alle
uiterlijke gebeurtenissen dikwijls
bliksemsnel met een interpretatie en met
een innerlijke dialoog... Als volgende stap
helpen ze hen om drie aspecten van
elkaar te onderscheiden: 1. de
gebeurtenis op zichzelf, 2. hun gedachten,
hun interpretatie en hun innerlijke dialoog
over de gebeurtenis, 3. hun gevoelsmatige
reactie... Daarbij gaat het er niet om je
negatieve gedachten simpelweg door
positieve te vervangen. Integendeel, het
gaat erom met je negatieve gedachten in
gesprek te komen. Je laat ze toe en kunt
ze daardoor relativeren... In plaats van
uitsluitend te piekeren en in het gepieker
gevangen te blijven doe je er goed aan om
deze soms irrationale gedachten hardop
uit te spreken. Wanneer je ze met je eigen
stem hoort, dan merk je dat ze overdreven
zijn, dat ze niet beantwoorden aan de
werkelijkheid. De tweede stap is: deze
gedachten ook tegen God uitspreken, met
God in gesprek komen. Ook hier kan
hardop bidden helpen... De nieuwe manier
van kijken leidt er dan ook toe dat we
andere gevoelens krijgen.’ Bron: ‘Als het
leven een last is’ – Anselm Grun

Ik weet gewoon niet hoe ik me moet gedragen, wat te doen. Ik zit met mijn bezige
handen in mijn haar. Ik weet het even niet, want het is een ongemakkelijke, pijnlijke
plek. Het liefst zou ik zo snel mogelijk naar mijn niet‐verwarrende spirituele
bubbelbadje rennen. Waar ik me in mijn bekende patronen als een vis in het water
voel. Waar voelbare positiviteit heerst, direct waarneembare inspiratie is.
Maar nu brengt het leven me op deze moeilijke plek. En deze plek zou altijd moeilijk
blijven. Het leven heeft ons overvallen, nee, nog erger: probeert ons te kraken. Is hier
enige zin te ontdekken? Waarom overkomt ons dit? Ik weet het even allemaal niet
meer, en dit terwijl ik de jaren daarvoor toegewijd met zingeving en spiritualiteit ben
bezig geweest. Maar nu weet ik het even niet. 18,5 jaar later zal ik in zo’n zelfde, maar
dan nog heftigere situatie, terechtkomen, die nog dieper zou ingrijpen. Nog meer
verwarring zou veroorzaken. Hierover meer verderop in het avontuur, in de ultieme
beproeving.
Er lonkt een ander avontuur naast mijn madre. Maar ik twijfel of ik deze weg wil gaan.
Het lijkt me te moeilijk. Een quickfix is gemakkelijker. De Schepper als tovenaar. Hij
doet zijn trucje en verdwijnt weer van het toneel. Dan kan ik weer verder met mijn
drukke leventje voor de grote gulle Gever.
Mijn madre krijgt een beroerte en ik moet weg. Ik heb een concert van een band uit
Amsterdam georganiseerd. Ik ben de spil van het event en moet daar zijn. De
volgende dag zie ik haar weer in het ziekenhuis. Ik herken haar bijna niet. Slangetjes,
mager, niet aanspreekbaar. Ze heeft de dag ervoor veel te lang zitten wachten, op de
dokter. Ze is toen bijna in coma geraakt. We hebben de dag ervoor nog samen de
lange tocht van keuken naar huiskamer afgelegd. We liepen naar haar stoel. Ze liep
toen nog. En ik heb haar achtergelaten, ik moest zonodig naar mijn visionaire project
('het concert'). Mijn ambitie achterna, dit allemaal gedreven door de ‘liefde van de
grote Gever’. Maar door alle drukte heb ik te weinig oog voor mijn madre. Ik weet het
zeker: wanneer ik was gebleven dan was mijn leven totaal anders gelopen. Dit zeg ik
nog niet eens uit schuldgevoel, want het leven kan soms zo lopen. Misschien zeg ik
het meer vanuit wijsheid en verantwoordelijkheid. Dat ik, als volger, blijf beseffen dat
keuzes grote gevolgen kunnen hebben op het verloop van de dingen. Vooral op het
gebied van werk en relaties.
En nu ligt mijn moeder daar op bed. Ik voel me machteloos en hopeloos. Ik heb de
controle niet. Ze is niet aanspreekbaar en ligt daar maar. Vechtend tegen mijn verdriet
zonder ik me even af. Ik ga ergens alleen in het ziekenhuis zitten. Er staat een boek in
de kast: ‘Bestemd voor Gods troon’. Gaat ze daar al naartoe? Het is allemaal onzeker.
Mijn heilige drive is nu even minimaal, ik sta in de parkeerstand op een ongemakkelijke
plek waar het verkeer mij toeterend tegemoet treedt. Ik weet het even niet meer. De
grote gulle Gever beschermt toch degenen die werkelijk Hem vertrouwen, en met
Hem leven.
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Avontuur- venster 13-5-14 14:35
Comment: ‘De crisis is niet de
gebeurtenis op zich, maar de onmacht
waar mensen in terechtkomen als gevolg
van de gebeurtenis. De crisis ontstaat dus,
als we tekort schieten in vaardigheden,
talenten en relaties om de gebeurtenis
een plaats te geven. De eerste dimensie is
de dimensie van de feitelijke
omstandigheden... De tweede dimensie is
de psychologische dimensie, waarin ook
belangrijke crisissen kunnen ontstaan.
Door ontwikkelingsstoringen kunnen we
ernstig geblokkeerd raken in ons leven.
We kunnen dan niet goed omgaan met
situaties omdat er bv geen vermogen is
om te kunnen vertrouwen of geen
vermogen om verantwoordelijkheid te
kunnen dragen... In de derde dimensie
kunnen we onze vaardigheden plaatsen...
Dan is er de vierde dimensie en dat is de
dimensie van de relaties.’Bron: ‘Leven of
overleven’ – Hans Groeneboer

Zingevings quote 13-5-14 14:35
Comment: ‘De postmoderne cultuur is
diep eenzaam. Deze eenzaamheid komt
grotendeels voort uit de intense behoefte
lijden en verdriet te vermijden en elke
verbondenheid uit de weg te gaan. Mensen
doen niet aflatende pogingen hun innerlijke
onrust te bezweren door allerlei therapieen
te volgen en allerlei vormen van spiritualiteit
na te jagen.’ Bron: ‘Echo’s uit de
eeuwigheid’ – John O’ Donohue

In die stille ziekenhuiskamer gaat er van alles door me heen. Ik leg het boek terug in
de kast. Nu ff geen boek. En vooral niet een boek over het hiernamaals, hoe gigantisch
mooi dat ook mag zijn. Laten we eerst maar in het hier en nu doen wat we moeten
doen. Nu is de nood aan de vrouw. Ik ervaar sterk dat er iets van mij wordt verwacht.
Ik mag in actie komen. Op dit soort momenten komt het erop aan. Nu wordt
geopenbaard wie ik werkelijk ben, waar ik werkelijk voor sta. Nu komt het erop aan.
Dat ervaar ik sterk. De rest komt later wel. Mijn madre is tenslotte nog hier. In dit
verrassend teleurstellende ondermaanse.
Ik wil wegblijven, weg van dat verwarrende bed. Ik wil me afzonderen. Gewoon alleen
zijn. Ik kom erachter dat ik nooit helemaal alleen ben. Mijn gedachten zijn in deze
periode mijn beste kameraden. Of zijn het inmiddels vijanden geworden? Nog zonder
het antwoord af te wachten laat ik ze de vrije loop. Dit maakt het er niet prettiger,
controleerbaarder op. Er lijkt steeds meer veilige, bekende grond onder mijn voeten
weg te vallen. Negatieve gedachten vallen mijn zekerheden aan. Moet ik hieraan
toegeven, of me verzetten? Maar als ik eraan toegeef wat hou ik dan in godsnaam
over? Het lijkt een onbekende toekomst, waarin ik even niet weet of de grote gulle
Gever aan mijn kant staat.
Ik snel terug naar haar kamer. Mijn lieve moeder. In mijn gedachten ligt ze nog steeds
bewegingloos op bed, in die ziekenhuiszaal. De behandelend arts is negatief. Mijn
madre heeft de aderen van een 90‐jarige vrouw. Haar aderen zijn dus 20 jaar ouder
dan haar huidige leeftijd. Ook dat nog. Dit helpt niet mee aan het herstel. De arts zegt
dat mijn madre een zware cva heeft gehad. Het is vlak bij haar hersenstam. Negentig
procent van de mensen met zo'n zware cva overlijdt binnen het jaar. Ze heeft haar
eigen nachtjapon aan. Ik heb haar vaak in die nachtjapon gezien. Zo ken ik haar. Het
enige vertrouwde in die onbekende vijandige omgeving van snoeren en slangen. Ze
ligt daar, zo snel lijdend. Gisteren liepen we nog samen, het lijkt wel een eeuw
geleden. Ze liep, naast mij. Ze kon nog lopen. Nu heeft het leven haar stilgezet, haar
laten zwijgen. Beweging behoort voorlopig tot de verleden tijd. Ze is niet meer
aanspreekbaar, geen contact. Misschien nooit meer. Alleen maar dat ademen. Dat
lange onregelmatige ademen.
Haar gezicht is naar omhoog gericht, naar de hemel. Is het een geopende hemel, of
mogen we alleen tevreden zijn met een hemelse projectie? De mond halfopen. Ze is zo
mager geworden, zo plotseling onherkenbaar. Liggend op bed alsof ze ergens op ligt
te wachten. Op mij? Wil ze dat ik in actie kom? Zit ze op een bevrijdend woord te
wachten? Een bemoediging uit een onverwachte hoek. Wil ze dat ik in actie kom? Dat
ik dichterbij kom? Haar hele lichaam lijkt dit te communiceren. Althans dit denk ik dan.
Ze ligt daar door het goede leven verlaten. Zo teleurstellend. Onbereikbaar, daar diep
van binnen. Waar bent U, haar Redder? Dat was toch zo’n mooie slogan van de eerste
spirituele club rond Jezus van Nazareth: ‘Jezus redt’. Maar hoe redt U dan? Bent U
daar ergens diep van binnen? En hoe bent U daar dan? Omhelst U haar daar diep van
binnen? Geniet ze nu van Uw aanraking? Oh, die onbegrijpelijke ontvouwende wereld
daar diep van binnen. Jaagt U ook daar op haar hart? Heeft ze U daar gevonden, Geest
van Christus? De weg van het lange vragen is begonnen. Een weg met veel vragen, en
weinig antwoorden.
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Zingevings quote 10-5-14 19:24
Comment: ‘Hoe gelukkig, gezegend of
bevoorrecht je ook bent, niemand wordt
niet op een of ander moment geroepen
door het donkere dal van lijden te gaan.
Dat is een weg zonder hoop, zonder
beschutting en zonder licht. Als er lijden in
uw leven komt, voelt u zich diep eenzaam
en verlaten.’ Bron: ‘Echo’s uit de
eeuwigheid’ – John O’ Donohue

Zingevings quote 13-5-14 16:18
Comment: ‘Het land van lijden voelt als
een land dat nooit is aangeraakt door
zegen. Ziekte is een vorm van lijden die
ons snel naar het land zonder zegen
voert. Ziekte is een verschrikkelijke gast...
Ziekte beproeft ook de innerlijke kracht en
het innerlijke licht van uw ziel. Het is heel
moeilijk goed om te gaan met ziekte. Toch
lijkt het erop dat als wij onze ziekte
tegemoet treden als iets van buitenaf dat
ons heeft uitgekozen, en wij vechten en
verzetten ons ertegen, de ziekte weigert
ons te verlaten. Anderzijds moeten wij
onszelf niet gelijkstellen met onze ziekte.’
bron: Echo’s uit de eeuwigheid – John O’
Donohue

Misschien soms richtinggevende antwoorden, zo af en toe. Maar die kant‐en‐klaar
spiritualiteit heb ik achter mij gelaten. Het is een weg, waar bakens gegeven worden.
Lijkt verdacht veel op de naam van de eerste volgers van Jezus van Nazareth: ‘mensen
van de weg’.
Ik hoop dat mijn moeder Hem ergens ontmoet. Ik mag het hopen. Ik heb toch die
betrouwbare basis om te kunnen hopen? Kan er zo’n ontmoeting zijn diep bij haar van
binnen? Zoals die boeddhistische monnik beschrijft die een godservaring kreeg:
‘Ik wist dat Hij het was vanuit een soort innerlijke klaarblijkelijkheid. Ik zou durven
zeggen dat Hij aanwezig was met de hele densiteit van het evangelie.’ Of zoals ik een
katholieke monnik eens hoorde zeggen: ‘ten diepste zijn we een plaats voor iemand
anders’. Zou dit waar kunnen zijn? De boedhistische monnik gaat verder: ‘Men ervaart
de levende God niet als een bijzondere, subjectieve toestand: op zijn best zal een
dergelijke ervaring altijd slechts psychisch zijn. De God van Jezus Christus wil zich
geven als een Persoon die zich aan een andere persoon geeft in een liefdesdialoog.
Het geloof – tenminste het geloof dat leeft door de liefde – is juist die liefdesrelatie
waarin God zich geeft en waarin ik word uitgenodigd om me aan Hem te geven... Als
de heiligheid deelname is aan het goddelijk Leven, en als God liefde is, dan kan de
maat van de heiligheid slechts de liefde zijn: ‘wie in de liefde blijft, blijft in God en God
blijft in hem. Uiteraard gaat het hier over de liefde in bijbelse zin: de concrete liefde
voor de ander en niet de narcistische liefde voor het zelf. Door zijn leven en dood
heeft Jezus ons de ernst getoond van een dergelijke engagement in dienst van de
liefde: ‘Er bestaat geen groter liefde dan zijn leven te geven voor wie men liefheeft.’
Ik ervaar een uitnodiging. Is het een uitnodiging van de Liefde, en word ik geleid op
een weg dat ik meer op Jezus mag gaan lijken? Misschien drijft werkelijk de liefde me,
of misschien zijn het de patronen die ik als kind al naar mijn madre heb opgebouwd. Ik
hoef het eigenlijk niet te weten.
Ik hoor mijn zussen, zwagers en broer van een afstand. Beelden van de afgelopen
dagen gaan door mijn hoofd. Mijn madre ademt diep. Ik praat tegen haar. Ze reageert
niet. Ik pak haar hand. Haar hand in mijn handen. Ik zie haar trouwring, zo trouw om
haar vinger. Ze heeft al het nodige doorstaan in haar huwelijk van zorgen. En nu dit
ook nog. ‘What comes around, goes around’. ‘Wie goed doet goed ontmoet.’ Echt
niet. Mijn moeder heeft altijd zoveel goed gedaan. Dit verdient ze niet. Deze hele
situatie is onbegrijpelijk. Ik begeef me langzaam op een plek waar beheersbare
formules niet meer gelden.
De hele wereld lijkt bleker dan de dag ervoor. En ik had al zo’n voorgevoel. Er zat iets
dreigends aan te komen. Er hing iets in de lucht. Oh, dat intuitieve. En nu ligt ze hier
verslagen. Het leven is onveilig geworden. Ik wil haar zoveel zeggen. ‘Het komt goed.’
‘Geef niet op.’ Ik zou niet weten waar dit op gebaseerd zou zijn. Alles is zo snel
veranderd. De onveilige diepte van het leven kijkt me aan. Is het een spirituele diepte
waar we dingen mogen leren? Met uitdaging en groei? Of is er gewoon niets? Geen
zin, geen gegeven zin. Ik durf de diepte nog niet echt in te kijken. Want is die diepte
nu een vriend of een vijand?
Hoort dit bij het leven? Ik denk het. Zijn er antwoorden te vinden? Die grote grove bek
van het lijden daagt me uit. Kan ik me herpositioneren? Misschien wel, misschien niet.
Waar sta ik nu? Waar kan ik me aan vasthouden?
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Zingevings quote 11-5-14 0:01
Comment: ‘Enkel in de ontmoeting
ontdekken we wat waarheid is.’ Bron: ‘Ik
en jij’ - Martin Buber
Zingevings quote 13-5-14 14:14
Comment: ‘Daar werd de hemelse
radioactiviteit gericht op de geweldige kanker
van wantrouwen, zonde en schande. Deze
kracht van het kruis is sterker dan de dood en
schenkt leven. Wie zichzelf blootstelt aan de
straling of kracht van Golgotha zal spoedig
merken, dat er een verborgen vuur in zijn
botten gaat branden, waardoor wantrouwen en
zonden gedood worden. Christus begint in je te
leven, je kruisigt je eigen ik en leeft werkelijk
met hart en ziel voor God. Dit is het mysterie
van het evangelie: Jezus in ons... De bijbel
verkondigt ons Verzoening door
wedergeboorte en omschrijft dat vaak met
woorden als Christus in ons of wij in christus.’
Bron: ‘Jezus in ons’ - Ton de Ruiter

Zingevings quote 11-5-14 6:30
Comment: ‘In addition to taking it
seriously, discerning a calling requires one
of the greatest challenges of selfexploration and jugdment a human being
can undertake. Callings are usually not
easy to discover. You will have to be
ruthlessly honest about your gifts and your
limitations. You will have to be willing to
ask hard questions and live with the
answers. Discerning God’s calling will take
many attempts and failures. You will have
to be willing to let some dreams die a
painful death.’ Bron: ‘If you want to walk
on water...’ – John Ortberg

Zingevings quote 12-5-14 13:14
Comment: ‘Sterkste argument is wat mij
betreft: als tegenwicht voor zijn
angstaanvallen – zijn hulpeloosheid –
heeft de mens ter vervanging van de als
ontoereikend ervaren ouderlijke
bescherming een goed God verzonnen,
evenals het geloof in een eeuwig leven.’
Bron: ‘God’ – Frederic Lenoir

Veel valt er weg. Het enige dat is overgebleven, is haar hand. Haar wachtende, niet
bewegende hand. Ik grijp in de lucht naar haar hand. Mijn verbeelding speelt me
parten. Want ik ben nog op de gang onderweg naar haar. De stemmen van mijn
familie komen dichterbij. Komt het dan toch goed? Het voelt vertrouwd.
In mijn vrije tijd hou ik praatjes voor publiek over verschillende spirituele
onderwerpen. Ook over spiritualiteit en het ‘goede’ leven. Over hoe je het goede naar
je toe kan trekken. Door positieve woorden te gebruiken, door dingen uit liefde te
ondernemen. Doe het goede en het leven beschermt je tegen de oprispingen van
moeder aarde. Want de grote gulle Gever heeft alles tot ontwikkeling gebracht om
ons te beschermen. Kijk maar weer eens naar je ribbenkast. Hier zien we het bewijs
dat deze grote persoonlijke entiteit houdt van hetgeen Hij heeft ontwikkeld. Je
orgaantjes worden prachtig beschermd door deze kast. Als je van iemands organen
houdt dan geef je hem toch een ribbenkast? Daarbij is in het meest basale, het leven
dat we krijgen, geven ook nog eens duidelijk een onderdeel van zijn karakter. Hij heeft
alles gegeven. Kijk eens om je heen, hij geeft een wereld. En dan is een volgende stap
snel gemaakt. Hij beschermt aan wie hij geeft, en beschermt hetgeen hij geeft. Want
waarom zou hij zoveel geven en niet beschermen? Dit lijkt me allemaal redelijk logisch.
Of dan de mooie teksten in de heilige boeken over bescherming. Die hebben het toch
expliciet over bescherming. Voor degene die bij de Allerhoogste schuilt is er
goddelijke bescherming. Of moet ik deze teksten dan maar niet letterlijk nemen? Dat
is wel de gemakkelijkste weg. Dan is er ook geen teleurstelling.
Het begint steeds meer op een spirituele blamage te lijken dat ik bescherming
verwacht. Ben ik misschien spiritueel een beetje naief? Ik wil diep in mijn hart iets
geloven, dan is ook werkelijk het spirituele hek van de dam. Je gaat dan steeds meer
zien wat jouw geloof bevestigd. Zo ook met goddelijke bescherming.
Ik doe even een pas op de plaats en laat de ontnuchtering toe. Ik kijk eens om me
heen, en probeer eerlijk te zijn. Schouw eens wat er allemaal in deze wereld gebeurt.
In veel gevallen is bescherming ver te zoeken. Een gehoopt wonder is ver te zoeken.
Helemaal dat speciale ingrijpen. Dan spreken we nog niet eens over het absurde van
een lieflijke bescherming.
En toch spreek ik in het openbaar over goddelijke bescherming. Helemaal voor
degenen die dicht tegen de grote Gever aankruipt, die Hem als schuilplaats heeft. Ik
coach mensen hierin en spreek voor publiek. Wil ik alleen maar zien wat ik wil zien?
Mijn madre is al een week alleen maar aan het ademen. Ze is overvallen door het
leven, schijnbaar weinig bescherming. En ook hoe het allemaal gegaan is. Pech op
pech. Fout op fout.
Laat ik nu in die week ook een spreekbeurt hebben. Ik ga ervoor, met mijn hele hart. Ik
beschrijf haar lijden, hoe het mijn familie heeft overvallen. Het publiek staart me aan.
Het grijpt me allemaal naar de keel. De moeilijke beelden omringen me achter het
spreekgestoelte. Ik huil, een snik. In mijn hart zal ik blijven huilen, de jaren door. Het
publiek sprak van een bijzondere spreekbeurt, en gaat weer verder met hun leven. Ik
blijf op die moeilijke, verwarrende plek. Bij dat zwaar ademende lichaam.
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Zingevings quote 13-5-14 14:36
Comment: ‘Niemand kan leven zonder
dat er iemand op hem wacht. Iedereen die
terugkomt van een lange en moeilijke reis
kijkt uit naar iemand die op hem wacht op
het station of op het vliegveld. Iedereen wil
zijn verhaal vertellen en zijn ogenblikken
van verdriet en blijdschap delen met
iemand die thuis is gebleven en op zijn
terugkeer heeft gewacht... Iemand kan zijn
geestelijke gezondheid bewaren en in
leven blijven zolang er tenminste een
ander is die op hem wacht. Iemands geest
kan inderdaad zijn lichaam regeren, zelfs
wanneer er weinig van zijn gezondheid
over is. Een moeder op haar sterfbed kan
in leven blijven om haar zoon nog te
kunnen zien voor zij de strijd opgeeft, een
soldaat kan een mentale en fysieke
ineenstorting voorkomen als hij weet dat
zijn vrouw en kinderen op hem wachten.
Maar als er niets en niemand wacht, is er
geen kans op overleven in de strijd om het
bestaan... Duizenden mensen plegen
zelfmoord omdat er morgen niemand op
hen wacht. Er is geen reden om te leven
als er niemand is om voor te leven... Maar
als iemand tegen zijn medemens zegt: Ik
laat je niet gaan. Morgen ben ik hier om
op je te wachten en ik verwacht dat je me
niet teleurstelt, dan is morgen voor de
ander niet meer een eindeloze donkere
tunnel. Het krijgt een gezicht in de broeder
die op hem wacht en ter wille van wie hij
het leven nog een kans wil geven... Laten
we de macht van het wachten niet
kleineren door te zeggen dat een
levenreddende relatie niet in een uur tijd
kan ontstaan. Een blik of een handdruk
kan de plaats innemen van jaren van
vriendschap als iemand in nood is. Liefde
duurt niet alleen eeuwig, zij heeft niet
meer dan een seconde nodig om zich te
poneren.’ Bron: ‘Wat komt er na de dood?’
– Anselm Grun

Na mijn spirituele liefdeservaring, dat ik toch ervaren heb als een speciaal soort
ingrijpen, dook ik helemaal in mijn relatie met de grote Gever. Ik verwachtte veel.
Want de Gever wilde geven. Hij had tenslotte zichzelf gegeven. Helemaal, tot het
uiterste. Althans als ik kijk naar het leven van Jezus van Nazareth, daar had de grote
Gever zich onvoorwaardelijk gegeven. Met beruchte Agape‐liefde, die
onvoorwaardelijke liefde. Was het dan gek dat ik verwachtte dat hij graag speciaal in
wilde grijpen? Dat Hij zich wilde geven voor mijn welzijn? En dan ook nog liever
vandaag dan morgen. De wonderen waren in het leven van Jezus schering en inslag.
Zoals mijn mentor in die tijd herhaaldelijk zei: ‘Als je de wonderen uit de bijbel zou
halen, dan hou je maar een dun boekje over’. Hier kon ik luidkeels ‘Amen’ op zeggen
en stond ik helemaal achter. Want Hij had het goede met ons voor. Comfort,
lichamelijk welzijn, noem alles maar op. De grote gulle Gever was er speciaal voor mij.
Anders had hij me ook niet tot leven hoeven te roepen. Mijn beeld van Hem was als
een grote Dagobert Duck met heel veel rijkdom en overvloed, en die rijkdom wilde hij
graag kwijt aan ons, zijn geliefden.
Ik investeerde in deze relatie der relaties. Met gemengde motieven weliswaar, soms
dubieus en op mezelf gericht, soms wat nobeler en op de ander gericht. Maar ik was
consequent op mijn spirituele weg blijven gaan, ook nog eens met het nodige
enthousiasme en discipline. Ik werd bevestigd op deze weg en vele spirituele
waarheden werden me aangereikt. Verder op de weg gaande bleef ik leren en kwam
verder in wijsheid, vertrouwen en liefde. Leergierigheid stond bij mij steeds hoger in
het vaandel. Dit allemaal aangevonkt door mijn spirituele ervaring van Liefde. De ‘Alles
is liefde’ – ervaring was mooi, gaf me een heilige drive. Een bekend liedje van Blof gaat
door mijn hoofd, en brengt me weer terug bij het ziekenhuisbed.
Ik zie het geslagen lichaam van mijn madre. Ze stond altijd zo sterk in het leven. Zo
fier. En nu zo kwetsbaar, zo bewegingloos. Behalve haar borstkas, die gaat maar op
en neer, onregelmatig. Ik voel haar borstkas, ik voel haar ribben. Tss, vroeger
vertelden die ribben me nog over bescherming. Die ribben beschermen nog steeds
haar organen. Maar wat beschermde haar hersenen op dat fatale moment. Mijn
worsteling is groot. Het middelste gedeelte van haar lichaam beweegt, de rest is stil.
Is mijn madre daar nog ergens, daar diep van binnen? Zoals ik haar altijd kende? Haar
lieve zorgzame geest. Niet meer zichtbaar, niet meer merkbaar, alleen maar aanwezig
in het ademhalen. Toch is er meer aanwezig dan haar lichaam. Ook al zie ik haar geest
niet.
Is mijn ontdekkingstocht in het spirituele zo ook niet begonnen? Een stil verlangen dat
er meer is dan het zichtbare, omdat het zichtbare maar tijdelijk bevredigd. Alle
schijnbare bevrediging ontsnapt weer. Het gaat als zand door mijn vingers, kan het
niet vasthouden. Er moet meer zijn dan het zichtbare. Toch heb ik mezelf nooit als een
spiritueel mens gezien. Dit heeft met mijn beeld van spiritualiteit te maken. In mijn
beleving moet je in de spirituele ratrace keihard knokken om een eventueel groter
plaatje te ontdekken. Keihard werken op weg naar verlichting. Dit is totaal niet aan mij
besteed. Hiervoor heb ik gewoon het geduld niet.
Meditatie en gebed zijn niets voor mij. Toch heb ik wel rond mijn 21ste een spirituele
ervaring gekregen Ik was hier niet naar op zoek, maar het verraste me. Deze ervaring
kan ik het beste omschrijven in termen van een ontmoeting met het Goddelijke.
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Zingevings quote 13-5-14 14:36
Comment: ‘Toch voelde ik me, vanaf het
eerste begin, ook een beetje bevoorrecht.
Ik vond het fijn dat de jonge assistenten
van het ‘New House’ me bleven
stimuleren om Adam te helpen en dat ze
me steeds weer lieten zien dat ik het best
kon. Ik was dankbaar dat ze me er niet
van vrijstelden onder het voorwendsel dat
ik te oud was, te stom, te onhandig of te
onervaren, maar dat ze me de kans
gaven. Maar ik voelde het ook als een
bijzondere eer dat de zwakste en meest
gehandicapte man van het huis – ja zelfs
van de hele gemeenschap – aan mij was
toevertrouwd... Heel geleidelijk begon er
iets te veranderen. Doordat ik meer
vertrouwen kreeg en meer ontspannen
raakte stond ik ook meer open voor een
echte ontmoeting met deze man die op
mijn levensweg was gekomen... De Ark is
niet gebouwd rondom het woord, maar
rondom het lichaam. Wij hebben het
voorrecht dat iemands lichaam aan ons
wordt toevertrouwd.’ Heel mijn leven had
vorm gekregen door woorden, ideeen,
boeken, encyclopedieen. Maar mijn
prioriteiten waren nu aan het verschuiven.
Adam en onze kostbare gezamenlijke
uren werden belangrijk voor me, uren
waarin hij zijn lichaam in alle weerloosheid
aan mij toevertrouwde, zichzelf overgaf
aan mij om uitgekleed, gebaad en
aangekleed te worden, te eten te krijgen,
en van de ene plek naar de andere te
komen. De nabijheid van Adams lichaam
bracht mij dicht bij Adam. Heel geleidelijk
leerde ik hem kennen.’ Bron: ‘Afdalen in je
ziel’ – H.J. Hegger

Als een uitgestoken hand, als een uitnodiging tot een eerlijke relatie. Een uitnodiging
om op de rug van de wilde leeuw Aslan (uit de verhalen van Narnia) te stappen.
Inherent aan deze relatie ontving ik een soort verlichting, als een welkomsgeschenk.
Dit was zeker anders dan het ploeteren van de Oosterse technieken op weg naar
zelfontplooiing. Ik hoorde een ander helder liefdevol spiritueel geluid. Dit wordt wel in
de volksmond het evangelie, de reddende boodschap genoemd. Volgens de vorige
paus Benedictus: ‘Een boodschap die de wereld ten goede verandert, een boodschap
met macht, niet alleen woorden maar werkelijkheid.’ De boodschap, gesproken door
het leven van mijn oudere zus Sonja, was dat ik door Jezus van Nazareth verzoend kon
worden met het Goddelijke. Dit was het bruisende, liefdevolle, originele, persoonlijke
leven van de grote gulle Gever. Maar dan moest ik wel bereid zijn zijn richtingwijzers
te leren vertrouwen. Durven vertrouwen in die gesproken woorden van Jezus van
Nazareth, die zo bevestigend, maar ook zo confronterend waren. Die woorden, vol
van warmte, nodigden uit: ‘Kom tot mij, allen die vermoeid, belast en beladen zijn. En
ik zal je rust geven.’ Het karakter van Christus knalde uit deze woorden. Het klonk heel
uitnodigend. Maar was ik wel op zoek naar rust? Voor mij klonken deze woorden als
een uitnodiging om thuis te komen, daar waar ik tot rust kon komen. Ik moest steeds
meer erkennen dat Hij mijn spirituele leraar bij uitstek was geworden, en misschien
wel meer dan een leraar. Ik was ingegaan op Zijn uitnodiging. Zijn woorden en daden
zagen er op een of andere manier zo aantrekkelijk uit. De bekendheid met deze Jezus
kwam waarschijnlijk door een aantal factoren: een oudere zus die iets ‘persoonlijks’
met Jezus kreeg, een bijbels stripverhaal uit mijn jeugd waarvan sommige unieke
woorden van Jezus zijn blijven hangen en mijn persoonlijke zoektocht naar de grote
vragen.
En door deze bekendheid met Jezus groeide ik in relatie met Hem en kom ik elke keer
tot een keuze, kijkend naar zijn karakter, om Hem te vertrouwen. Het lijkt wel elke
keer weer op een soort aankomst bij een ruimte die tot de top gevuld is met nog meer
geloof, hoop en hardnekkige liefde. Een plek waar goede, vervullende dingen
gebeuren en steeds dieper worden. Door geloof (vertrouwen in een persoon) staan
we open om te ontvangen en op weg te gaan, door hoop (gespannen verwachting)
verwachten we het goede en worden we verrast en door hardnekkige liefde
(toewijding van de wil) geven we het goede door aan anderen. Deze diepmenselijke
schatjes gaan echter niet over een nacht ijs. Ze groeien langzaam, wanneer ik ze
aandacht geef in mijn denken, verbeelding, gevoel, wil. Ik hoop dat jij ook op zoek zal
gaan naar zo’n plek, want zo’n plek hebben we, mijn inziens, allemaal nodig. Wanneer
we afgemat zijn door het leven, of wanneer we omringd zijn door verwarring en pijn,
waar we vroeg of laat allemaal mee te maken krijgen. Wat hebben we dan die kompas
hard nodig die ons op die plek van geloof, hoop en liefde krijgt. Een kompas die wijst
naar dat ‘magische Noorden’. Mijn spirituele buddie‐coach fungeert voor mij als zo’n
kompas, tegelijk belichaamt hij ook het magische Noorden. Dat is die ruimte waar hij
gastheer is en waar we even kunnen bijtanken, ontspannen en reflecteren. Waar we
ons onvoorwaardelijk geaccepteerd weten, een echt thuis dus. En waar we even
alleen zijn met onze waarheden, of onze zogenaamde waarheden.
Waarheden als: wat is een vervullend leven? Wie of wat de grote gulle Gever is? Wat
onze identiteit is, ook als veel wegvalt? Waar we zin aan verlenen? En deze waarheden
kunnen we op deze plek eerlijk en grondig onderzoeken. Hier ben ik dus altijd mee
bezig geweest en kon ik het leven aan. Maar nu, nu was het een ander verhaal?
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Zingevings quote 13-5-14 16:32
Comment: ‘Iemand die dingen echt kan
voelen staat volledig in contact met zijn of
haar eigen karakter. Dit karakter is moeilijk
te begrijpen of definieren, maar wij weten
dat wij iemand kunnen vertrouwen die
karakter heeft. Als wij zeggen dat iemand
een goed karakter heeft, bedoelen we dat
er in hem of haar hartstochtelijke, diepe en
liefdevolle gevoelens aanwezig zijn. Als
wij karakter hebben, kunnen wij erop
vertrouwen dat zelfs in onaangename
tijden van verwarring en conflicten de
slinger van ons karakter uiteindelijk altijd
tot rust zal komen in waarheid en
mededogen. Karakter duidt ook op een
dieper substraat van aanwezigheid dan
persoonlijkheid, rol of imago. Als wij het
contact verliezen met ons karakter,
worden we minder menselijk. Als wij ons
eigen karakter ontdekken, vinden we een
nieuwe verbondenheid.’ bron: ‘Echo’s uit
de eeuwigheid’ – John O’ Donohue
Zingevings quote 13-5-14 14:36
Comment: ‘Iedereen weet wat liefde is,
maar je kunt het eigenlijke van de liefde
alleen maar omschrijven. Je kunt het nog
het dichtst benaderen in een gedicht of in
poetische taal. Liefde is een subliem en
heilig geheimenis dat met het redenerend
verstand niet te doorgronden is. Liefde,
daar verlangen we allemaal naar. We
willen graag liefde ontvangen en geven.
Liefde is de fleur van ons leven. Heel je
wezen bloeit op wanneer je weet dat
iemand van je houdt... Hoe totaal anders
is de liefde. ‘De liefde zoekt zichzelf niet’
(1Kor.13:5). De liefde denkt in de eerste
plaats aan de ander. Wie liefheeft gunt de
ander juist alle goeds. Hij heeft jou op het
oog, maar niet om er zichzelf mee te
plezieren, maar om jou, ja jou! te doen
opbloeien, jou te doen genieten. Hij
probeert zich helemaal in jou in te leven
om te voorkomen dat hij jou ook maar
enige pijn of verdriet zou aandoen. Hij is
uit op je welzijn, je welvaart. Hij wil dat jij
je volkomen wel bevindt. Hij speurt ernaar
op welke manier hij jou blij kan maken,
waarmee hij je kan verrassen.’ Bron:
‘Afdalen in je ziel’ – H.J. Hegger

Oh, wat heb ik mijn madre lief. Wat doet het een pijn om haar te zien lijden. Haar leven
is veranderd. Ze is gevangen genomen. Het doet alleen maar meer pijn. Niet minder.
Kan mijn liefde voor de grote gulle Gever blijven groeien, ondanks de pijn? Kan Hij hier
ook aanwezig zijn? Kan het zelfs een plek worden waar een tuin van liefde kan
groeien? Als ik maar de juiste voedingsstoffen kan vinden. Ik voel het niet, nog niet.
We blijven op weg gaan. Zoals ik altijd ben gegaan. Jaren geleden ging ik onderweg
langzaamaan de unieke woorden van Jezus van Nazareth ontdekken. En hierdoor
ontdekte ik Zijn liefde, Zijn genade, Zijn waarheid. Dit deed mijn hart steeds sneller
kloppen. In het begin van deze ontdekkingstocht begon ik met een naief vertrouwen
in Jezus van Nazareth (en zijn volgelingen, de ooggetuigen) en het gevoel dat het een
goede, betrouwbare weg was. Het was een stap in vertrouwen. Maar voordat ik
uitstapte kon ik wel onderzoeken waarnaar ik uitstapte. Het geven van vertrouwen is
misschien wel het kostbaarste ding wat een mens een ander mens kan geven. Ook
was mijn gevoel hierbij een drijvende factor. Zoals gevoel bij zoveel beslissingen in het
leven een belangrijke rol speelt. Ik vertrouwde mijn gevoel. En gevoel kan een
krachtig middel zijn om ergens te komen, niet om blind hierop te navigeren, maar wel
iets om altijd serieus te nemen. Ook al vertelt gevoel in veel gevallen iets over de
persoon in kwestie. Maar daar ga ik nu even niet op in. Het werd dus een vertrouwen
in een gevoel. Iets intuitiefs. Hier begon het mee. Het gevoel dat het karakter van de
boodschap van Jezus van Nazareth te vertrouwen was, dat zijn karakter te
vertrouwen was. Dit heb ik sterk ervaren.
Francis Spufford verwoordt dit mooi in zijn boek ‘Dit is geen verdediging’: ‘Maar toch
is het een misvatting als je denkt dat geloof hetzelfde is als instemmen met een reeks
beweringen. De gevoelens gaan namelijk voorop. Ik stem in met deze ideeen omdat ik
de gevoelens ervaar; en het is niet zo dat ik de gevoelens ervaar omdat ik heb
ingestemd met de ideeen... Maar emoties zijn een onmisbaar kompas, waarmee we
ons al voelend door de wereld bewegen, en dan vooral door dat veel grotere domein
van dingen die niet kunnen worden bewezen of weerlegd, die niet kunnen worden
gecontroleerd binnen het fysisch universum. We dromen, hopen, verwonderen ons.’
Ik voelde me op een of andere manier veilig bij Christus. Ik verwonderde me over dit.
Waar kwam dit gevoel vandaan? Misschien uit mijn kindertijd. Ik weet het niet precies.
Misschien werd mijn goede gevoel versterkt door het kennismaken met de
veranderde levens die iets persoonlijks kregen met Jezus van Nazareth. En waarmee
de kwaliteit van hun leven verbeterde. Van bijvoorbeeld mijn zus Sonja. Zoals
Irenaeus, een volgeling van de mensen die Jezus hebben gekend, zo mooi zegt: ‘Dit is
de glorie van God: een mens die werkelijk tot leven is gekomen’. Dit raakte me diep in
dat soort mensen. Ze hadden een grote liefde voor die onzichtbare grote gulle Gever.
Dit hielp mij om helemaal voor mijn nieuwe Liefde te gaan. De wereld begon langzaam
te veranderen. In plaats van een survival of the fittest, werd het een ‘Heavenly
Playground’. Alles kreeg een koninklijke liefdevolle gloed. Het leek of al het zichtbare
een grote liefdesbrief werd, geadresseerd aan mijn hart, mijn innerlijk. Het leven
begon een beetje op z’n plek te vallen: mijn verlangens naar geborgenheid werden
vervuld. Ik mocht Hem leren kennen, en Hij had mij zo lief. Mijn ervaring sloot aan op
een quote van mijn professor: ‘Ik geloof, zoals ik de zon zie opkomen (de cover van dit
E‐book). Niet alleen omdat ik het zie, maar omdat ik daardoor al het andere ziet’. Ik
zag Christus (Zijn liefde) en daardoor viel al het andere op z’n plaats.
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Zingevings quote 12-5-14 12:51
Comment: ‘Immanuel Kant. Hij
introduceerde een foutief onderscheid
tussen geloof en kennis dat sindsdien
oneindig veel problemen heeft
voortgebracht. Kant schreef: ‘Ik heb het...
nodig geacht om kennis te ontkennen, om
zo ruimte te maken voor het geloof.’ Veel
denkers hebben aangenomen dat Kant
bedoelde dat als er overtuigend bewijs
zou zijn voor het bestaan van God, er dan
geen ruimte meer zou zijn voor geloof.
Deze bizarre gedachte is wijdverbreid,
terwijl ze toch duidelijk foutief is...
Johannes stelt hier welk doel hij had met
zijn boek. Het is een weergave van allerlei
tekenen – bijzondere dingen die Jezus
deed die wezen naar een werkelijkheid
buiten de dingen zelf en die zo getuigden
van zijn identiteit als mens geworden
God... Johannes beschrijft hoe mensen in
Jezus geloofden vanwege de bewijzen die
hij gaf door het doen van deze tekenen.
En Johannes beschouwde dat bewijs als
afdoende voor iedereen die – zoals wij –
geen directe getuigen waren van de
desbetreffende gebeurtenissen. Het
vertrouwen (=geloof) dat Christus vraagt is
volgens Johannes allesbehalve blind.’
Bron: ‘God in het vizier’ - John Lennox
Zingevings quote 10-5-14 23:59
Comment: ‘Om in God geborgen te zijn,
moet hij mij omarmen. Ik kan zijn
geborgenheid slechts ervaren wanneer ik
mij voor hem openstel, hem met een
liefdevolle instelling ontmoet, bereid ben
mij aan hem te binden. Om de
verbondenheid tussen ons te ervaren
moet ook hij zich voor mij openstellen, mij
zijn liefdevolle aandacht schenken en
bereid zijn zich aan mij te binden. Ik weet
dat ik daarop mag rekenen. Deze
openheid en genegenheid voor mij, zijn
bereidheid mij nabij te zijn, zijn er altijd,
ook wanneer ik in mijn leven momenten
en fasen doormaak waarin ik niets
daarvan merk.’ Bron: ‘Als het leven een
last is’ – Anselm Grun
Zingevings quote 12-5-14 13:25
Comment: ‘Maar sla je de
geschiedkundige weg in, dan zul je in
deze kwestie niet het soort en de
hoeveelheid bewijsmateriaal verlangen die
je met goed recht zou verlangen voor iets
dat intrinsiek onwaarschijnlijk is, maar
alleen het soort en de hoeveelheid bewijs
die je verlangt voor iets wat – indien
aanvaard – alle overige verschijnselen
ordent en verheldert; iets wat zowel ons
lachen als onze logica verklaart, de angst
voor de dood en het besef dat sterven op
een of andere wijze goed is; en wat in een
klap een gebied bestrijkt dat talloze
afzonderlijke theorieen niet zullen
bestrijken wanneer je dit verwerpt.’ Bron:
‘Wonderen’ – CS Lewis

Of zoals Francis Spufford het alweer zo treffend uitdrukt:
‘Omdat ik stukje bij beetje ontdekte dat het aansloot bij mijn behoeften en omdat het
naar mijn gevoel correspondeerde met de emotionele werkelijkheid. Ik ontdekte dat
de uitgewerkte betekenisstructuur die het heeft ontwikkeld, dat het verhaal dat het
vertelt, die werkelijkheid meer recht doet en haar diepzinniger, gewetensvoller en
plausibeler uitlegt dan een van de alternatieven...’
Maar tegelijkertijd word ik me steeds pijnlijker bewust van het feit dat deze Christus
zich niet gedraagt als een projectie van mijn persoonlijkheid. Het temmen van Hem
lukt toch niet helemaal. Alhoewel dat wel het gemakkelijkste zou zijn. Hij blijft niet
netjes binnen de grenzen van mijn verbeeldingskracht, zodat ik Hem kan inkaderen,
omringen, omcirkelen. Hij is bijna altijd anders dan ik verwacht. Niet omdat perse mijn
verwachtingen verkeerd zijn, maar omdat Hij meer is dan ik verwacht. Dat is volgens
mij het grote verschil tussen monotheisme en polytheisme. In het polytheisme wordt
een heuse berg menselijke eigenschappen geprojecteerd, het laat zien wie wij zijn.
Wat ook zijn waarde heeft, maar wat ook tamelijk egocentrisch is. Het monotheisme
geeft mij niet de mogelijkheid om alleen de leuke dingen eruit te selecteren. Of alleen
de interessante dingen. Of alleen de stijlvolle. De ultieme consequentie: het kan niet
alleen smaakvol zijn. Misschien zijn de verrassende consequenties wel het leukst.
Dat mijn relatie met Hem zich al verder had ontwikkeld dan mijn projecties zag ik
vooral terug in mijn eerlijke confrontaties met de Gever. Tuurlijk wilde ik Hem aan het
begin gebruiken voor mijn doeleinden en voor mijn behoeften. Dit leverde soms
behoorlijke frustrerende strijdtonelen op, waarin ik de Gever het mes op zijn heilige
keel probeerde te zetten. Gelukkig zwichtte de grote Gever niet voor mijn intimidatie.
Ik leerde op een harde manier dat de Gever niet een deel van mezelf is. De Gever was
geen manusje‐van‐alles die goed van pas komt in tijden van ziekte of shock, bij
examens en in elke situatie waarin ik me onzeker voel. Dit kan misschien in sommige
situaties het gewenste resultaat opleveren, maar het is geen weg naar volwassenheid,
bestemd voor elke volger van Jezus.
Henry Nouwen zegt hier wat moois over:
‘In dat geval blijft God de magische rustgever wiens bestaan van het onze afhankelijk
is. Bidden blijft een middel om hem te dirigeren waarheen wij willen en religiositeit is
niet meer dan een groot, zacht bed, waarin we wegdromen en de ogen sluiten voor
het harde kanten van het bestaan. Onze godsdienstigheid wordt nooit volwassen, als
1. God niet de Ander is, 2. gebed geen dialoog is, 3. godsdienstigheid niet een bron is
van creatieve zelfstandigheid.’
Ik blijf naast het bed van mijn madre vertrouwen. Ook al praten mijn projecties van de
grote gulle Gever niet terug. Ook al komen al mijn verwachtingen niet uit. En lijkt het
erop dat niets werkt. Kan ik dan toch nog tot geloof komen?
Geloof is voor mij uiteindelijk toch ten eerste vertrouwen. Wanneer je vertrouwt kan
iets groeien.
Zo heeft de groter Gever die zelf een relatie is het toch allemaal uitgevogeld. Relaties
worden gebouwd met het karakter. Met een goed karakter bouw je een relatie. Met
een slecht karakter wordt het een stuk moeilijker. In dit spel van vertrouwen keek ik
naar het karakter van Christus.
23

Zingevings quote 13-5-14 14:36
Comment: ‘Wanneer een mens
volwassen wordt, realiseert hij zich dat zijn
Godsbeeld, vaak een vader-Godsbeeld,
een reincarnatie is van de – geliefde en
gevreesde – wereldse vader van zijn
jeugd. God is blijkbaar niet meer dan een
projectie. Als dat wat de groei blokkeert
weggenomen wordt, vervaagt het beeld...
We blijven vaak hangen in die magische
en infantiele wereld, waarin het prettig is
God bij de hand te hebben, net als Linus
in Peanuts zijn troostende deken. Voor
veel mensen is religie echt niet zoveel
meer dan Freud ontdekt heeft dat het is.
En voor ons allemaal geldt, dat veel van
onze godsdienstige ervaringen zijn
ingebed in beelden van onze jeugd, zodat
het vaak erg moeilijk is te zeggen waar bij
onszelf het infantilisme ophoudt en de
godsdienst begint... God is niet de
prolongatie van de relatie van een kind tot
zijn vader, maar de gevoelens van een
kind voor zijn vader zijn een concretisering
van een idee dat geboren is in zijn meest
fundamentele relatie tot zijn Schepper.
Met andere woorden: we zouden niet van
onze vader houden als God ons niet eerst
zou hebben liefgehad... In dat geval blijft
God de magische rustgever wiens
bestaan van het onze afhankelijk is.
Bidden blijft een middel om hem te
dirigeren waarheen wij willen en
religiositeit is niet meer dan een groot,
zacht bed, waarin we wegdromen en de
ogen sluiten voor de harde kanten van het
bestaan. Onze godsdienstigheid wordt
nooit volwassen, als 1. God niet de ander
is, 2. gebed geen dialoog is, 3.
godsdienstigheid niet een bron is van
creatieve zelfstandigheid.’ Bron:
‘Pastoraat en spiritualiteit’ – Henri Nouwen

Zingevings quote 12-5-14 13:14
Comment: Freud: kinderlijke en
vervreemdende karakter van
godsdienstigheid, waarmee het menselijke
zielenleven op hogere machten wordt
geprojecteerd.’ Bron: ‘God’ – Frederic
Lenoir

Ik kwam eenvoudigweg weg tot de hoopvolle conclusie: Zijn karakter is te
vertrouwen. Zo duidelijk stralend in alle evangelien. Voor mij is het minder belangrijk
of alles daadwerkelijk zo gebeurd is, zoals wij vandaag de dag geschiedenis zouden
definieren. Maar dat de eerste leerlingen van Jezus alles uit hun heilige duimpjes
zouden hebben gezogen is natuurlijk reinste onzin. Dit verzin je niet. Ik kijk eerder
naar de evangelien als bijzondere geschiedschrijving, waarvan de basis gewoon
gebeurd is en waarin het karakter van Christus in alles doorvertaald werd. Zijn
karakter moest in elk verhaal centraal staan. En zijn karakter had bepaald kenmerken.
Deze kenmerken waren natuurlijk gekoppeld aan de historische persoon Jezus van
Nazareth. Dit was de functie van de ooggetuigen en de dienaren van het Woord. Het
moest allemaal natuurlijk wel zuiver blijven. Dus de basis van de evangelien is
historisch, ook de wonderen (ik ga hem natuurlijk niet temmen in mijn naturalistische
kaders). Dat zou blasfemisch genoemd kunnen worden. Daarnaast zijn er misschien
verhalen als illustratie gebruikt om dit karakter te versterken. Dit allemaal, ik zeg het
nog eens met nadruk, onder kritische redactie van de ooggetuigen. Ook vanaf de
generatie van deze ooggetuigen loopt er een lijn dwars door de geschiedenis heen
van getuigen die allemaal op Christus vertrouwden. De vertrouwden tot in de dood.
Het griekse woord voor getuige is dan ook martyr, waar het woord martelaar weer
vandaan komt. Al met al genoeg signalen om een relatie van vertrouwen met de Jezus
Christus aan te kunnen gaan.
De heftige wind van het leven ging langs het lichaam van mijn madre. Vroeger
associeerde ik haar liefdevolle nadering van haar lichaam met liefde. Nu was er geen
nadering meer. Alleen het wachten. Mijn madre lag nu te wachten. Maar waarop? Het
lijkt erop dat het leven haar heeft stilgezet. Niet alleen stilgezet, maar ook geisoleerd.
Ze mag met niemand meer praten. Ze is alleen in zichzelf. Of toch ook niet? Misschien
is er meer te zeggen. Maar wie kan ik hierin vertrouwen? Ik weet op wie ik vertrouw.
Zal dan nu de kwaliteit van mijn vertrouwen blootgelegd worden? Van een ding was ik
overtuigd. De kwaliteit van vertrouwen wordt pas echt blootgelegd midden in het
leven. Als heftige teleurstellingen je om de oren slaan. Als de wind van uitdagende
omstandigheden je midden in het gezicht blaast en je de adem bijna ontneemt. Hier
wordt het echte geloof, vertrouwen geboren. Een mooi voorbeeld van de kern van
vertrouwen is het voorbeeld van een touw. We kunnen de technische specificaties
van het touw uit ons hoofd leren en tot de conclusie komen dat het zeker ons gewicht
kan dragen. We kunnen volledig instemmen terwijl we de geprinte technische
specificaties enthousiast heen en weer zwaaien. Maar het is een ander verhaal om
met ditzelfde touw een afgrond over te zwaaien. Wanneer we ons hele leven
toevertrouwen aan het touw. Dan wordt het een graadje moeilijker. Dit is het geloof
waar de bijbel over spreekt. Een existentiele ervaring waar we met ons hele wezen bij
betrokken zijn. De theologie van avontuur zou voor iedere christen moeten gelden.
We verlaten onze bekende patronen en leven steeds meer in vertrouwen op onze
Heer. Die het allemaal heeft voorgeleefd. Wij mogen Hem volgen. Met een hart die
steeds weer een stapje terug kan doen, die niet perse alles hoeft te controleren.
De tijd staat stil. Of tenminste de tijd tikt anders naast het bed van mijn madre. Mijn
madre is stilgezet, en ik word met haar stilgezet. Ik word gedwongen dingen te
overdenken. Wat is de waarheid aangaande de situatie van mijn madre? Waar ben ik in
mijn denken en beleving?
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Zingevings quote 12-5-14 13:22
Comment: ‘They come at it from
different directions and provide different
details, but one element is common to
each of them: a sense of wonder,
astonishment, surprise... The first people
involved in Jesus resurrection were totally
involved in dealing with his death. Now
they had to do a complete about-face and
deal with a life. As they did it, they were
suffused with wonder.’ Bron: ‘Living the
resurrection’ – Eugene H. Peterson
Zingevings quote 12-5-14 12:52
Comment: ‘Geloof: geloof, gerustheid,
vertrouwen, betrouwbaarheid en geloof
gebaseerd op de betrouwbaarheid van
getuigenis en autoriteit... Hieruit vloeit
voort dat het waarheidsgehalte of de
fundering van geloof/ vertrouwen afhangt
van hoe stevig het bewijs is waarop het
vertrouwen is bebaseerd.’ Bron: ‘God in
het vizier’ - John Lennox

Zingevings quote 10-5-14 23:40
Comment: ‘Sacred waiting is never time
wasted, or time lost. Rather, like
seasoning, it reflects time that teaches us
and matures us. In our seasons of
wilderness wanderings, we have no
promise that a burning bush awaits in the
end, or that glory, prominence, and
importance – highly valued by every
culture – will follow. Instead, we have the
greater promise. The promise that even on
an arid mountainside and barren
mountaintop, the Lord is present.’ Bron:
‘Sacred wating’ - David Timms

Zingevings quote 13-5-14 14:36
Comment: ‘Waar onschuld het mysterie
speels houdt, leeft het kind in
voortdurende verwondering. Elke nieuwe
gebeurtenis en ontmoeting slokt het
helemaal op. Het heeft geen totaalzicht op
het leven. Het leeft in het huis van
ontdekking.’ Bron: ‘Echo’s uit de
eeuwigheid’ – John O’ Donohue

Ik kan alleen maar beginnen waar ik ben. Ik ga steeds meer op een principe
vertrouwen: ‘Als ik iets in alle oprechtheid (met een goed geweten en een open
geest) als waarheid aanneem, dan moet ik deze waarheid ook mijn leven laten
veranderen.’ Met andere woorden: mijn leven erop durven bouwen. Ook al zit het
tegen.
Mijn waarheid is dat de Gever liefde is, en dat deze liefde mijn hart verandert. Liefde is
dus een belangrijke graadmeter voor mij. Kan ik zeggen dat ik door liefde gedreven
word? Als dit zo is ga ik een goede weg op. Als dit niet zo is dan wordt het tricky. Want
ik kan gemakkelijk gedreven worden door iets anders. Door een schuldgevoel
misschien, omdat ik op de beruchte beroerte‐dag er niet was. Hoe kan ik zeggen dat ik
door liefde gedreven word? Liefde is toch zo’n woord waar je veel kanten mee op kan?
Er is niet een woord dat zo aan inflatie onderhevig is als ‘liefde’. Misschien kan ik door
te kijken naar het leven van mijn spirituele buddie een beetje grip krijgen op dit
woord, en de achterliggende realiteit. Door de unieke woorden van Jezus van
Nazareth en zijn betrouwbaar karakter had ik het gevoel dat ik werkelijk bij Hem was
thuisgekomen. Ook door verschillende spirituele ervaringen was Jezus voor mij
duidelijk meer dan een persoon uit de geschiedenisboekjes geworden. Ik teerde op de
zogenaamde Christus‐ervaring. Een soort mystieke ontmoeting waarin je in een
extatisch moment mag ervaren dat je gekend bent. Het gekend zijn door een
persoonlijke Gever, die ook meer dan een persoon is. In de loop van de
kerkgeschiedenis hebben velen soortgelijke ervaring gehad: Augustinus, Pascal, C.S.
Lewis en Henry Nouwen. Om enkelen even snel te noemen. Mijn professor beschrijft
het als een liefdevolle nadering, van de persoon die hij het liefst niet had ontmoet.
Pascal beschrijft het als vuur.
Door deze ervaringen wist ik een aantal dingen: de grote gulle Gever leefde en de
grote gulle Gever is liefde. Hij is een levende aanwezigheid. Ik kon het wel van de
daken schreeuwen: Hij bestaat echt. En deze Gever had zijn liefde duidelijk in zijn Zoon
laten zien, Hij hield van mij. Hij accepteerde me op de plek waar ik was. Als de goede
Herder zocht Hij mij op. Op de plek van mijn verlorenheid. En Hij nodigde me uit tot
een relatie. Ik stemde in en werd de wereld van Jezus van Nazareth ingeleid. Hij werd
mijn heilige onzichtbare vriendje. Mijn relatie met de Gever zat toen vooral in mijn
beleving en gevoel, vandaar dat liefde ook gevoel is. Het moet tenslotte ergens
beginnen. Een grote factor speelde de pinkstergemeente waar ik spiritueel vuurwerk
had ervaren. In deze kerk was er veel beleving, de Gever kwam dichtbij door de heilige
Geest, de Gever die werkt op deze aarde; als een wind, als regen; veel activiteit dus,
heel dichtbij. De extatische momenten waren niet van de lucht. Dit uitte zich in het
spreken van tongen‐taal. Ook wel glossalie in de volksmond genoemd :‐). Qua
gevoelsleven zat ik in een soort rolercoaster. Mijn geloofsleven hing veel van mijn
stemmingen af. Voelde ik me ok, dan was de Gever dichtbij en voelde ik me niet ok
dan leek de grote Gever ver weg. Toch was dit een bijzondere tijd, door de beleving
kwamen vele verhalen uit de bijbel echt tot leven. Ik ging me heel erg identificeren
met de eerste leerlingen van Jezus. Het leek er soms op alsof ik door hun ogen naar
dit leven keek. Veel van wat ze schreven in het tweede gedeelte van de bijbel
herkende ik ook.
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Zingevings quote 13-5-14 15:42
Comment: ‘Om een leven te leiden dat
niet beheerst wordt door het verlangen
belangrijk te zijn maar integendeel veilig
verankerd is in de wetenschap van Gods
eerste liefde, moeten we mystici zijn. Een
mysticus is iemand wiens identiteit diep
geworteld is in de eerste liefde van God.’
Bron: ‘Pastoraat en spiritualiteit’ – Henry
Nouwen
Zingevings quote 11-5-14 0:02
Comment: ‘Ik kan de weg naar je hart
slechts vinden wanneer ik liefdevol
ingesteld ben. Mijn liefde voor jou brengt
me naar de kern van je wezen. Zij toont
mij de weg. Mijn therapeutische
belangstelling, mijn respect voor jou, mijn
onvoorwaardelijk positieve aanvaarding en
waardering begeleiden mij op die weg.
Maar ik kan slechts aanvoelen wat jij
ervaart, wanneer ik je oprecht liefheb,
wanneer ik je geborgenheid schenk en in
die geborgenheid een speciale relatie met
jou aanga die ontstaat uit liefdevolle
genegenheid.’ Bron: ‘Ik en jij’ - Martin
Buber

Ik ging er ook doorheen. De leerlingen die drie jaar lang dag in en dag uit met hem
optrokken. Die eerst dachten: we volgen een profeet. Daarna: misschien de messias
en uiteindelijk tot de stellige overtuiging (niet alleen intellectueel) kwamen dat Jezus
de eniggeboren Zoon van God was.
Door zijn leven, zijn woorden, zijn wonderen, zijn lijden, zijn opstanding, zijn
hemelvaart, kwamen ze tot deze relationele waarheid (‘Jezus is Heer’ ‐ Kurios; deze
naam werd alleen gebruikt voor de Gever zelf). Ze gingen ervoor, dit bracht hun in
beweging. Zelfs tot in de dood, want daar waren ze namelijk niet meer bang voor.
Want Jezus had de dood namelijk overwonnen. Dit vertrouwden ze met hun hele hart.
Dit was de kern van hun geloof: een gekruisigde messias die de dood had
overwonnen.
Als ik naar dit geschetste plaatje kijk dan zie ik dat liefde een gevoel kan zijn, maar dat
de basis van liefde meer dan een gevoel is. Als de basis alleen gevoel is, dan verdwijnt
mijn liefde voor de grote gulle Gever snel naast het bed van mijn madre. Maar als ik
naar Jezus kijk dan zie ik dat liefde vooral de ander op het oog hebben is, en dit met
een krachtige toewijding van de wil. Steeds vanuit de waarde van de mens
beredeneerd. Ook al kan de mens niets meer, bezit hij niets meer, en spreken mensen
niet veel meer over hem. Kan ik mezelf dan gewoon een nuchtere vraag stellen: heb ik
het goede met mijn madre voor ogen? En komt de motivering uit mezelf? Of komt
deze motivering door een druk van buitenaf? Ik moet een pijnlijk eerlijke lange weg
opgaan met mezelf. Want het hart kent zijn redenen die het verstand niet kent.
Mmmm, laten we alsjeblieft hoopvol blijven. Het hart kent zijn redenen nog niet.
Het schijnbaar verlaten lichaam staart me aan. Toch is dit lichaam zo geliefd. ‘Mamma,
u bent geliefd. En niet alleen door mij, ons. U bent geliefd door de grote gulle Gever.’
Ik laat de duivelse dialoog toe in mijzelf: ‘maar waarom laat de grote gulle Gever dit
dan toe?’ Alle schijn is tegen. ‘Mamma, u bent verlaten.’ Kijkend naar haar lichaam
denk ik dit inderdaad. Gelukkig is haar buitenkant niet het enige. Ze is er nog. Ergens
diep van binnen, ergens in de diepte van haar lichaam. En hoe is ze daar dan? Is ze
daar misschien geliefd?
Wat is het geloof in Jezus van Nazareth, de gekruisigde messias, toch eigenlijk een
merkwaardig geloof. Er zijn tijden, vooral wanneer de zon schijnt, dan lijkt het
allemaal zo logisch: God, Jezus, liefde, verzoening, relatie, vreugde. De andere keer,
wanneer mijn eten slecht valt, lijkt het vertrouwen in die bekende timmerman zo
geweldig absurd: onzichtbaar ‘stil’ vriendje, veel te groot, 2000 jaar geleden,
ongrijpbaar. Met mijn denken kom ik daar niet uit. Dan kan ik mij hartgrondig
verblijden dat mijn relatie met Christus niet alleen in mijn denken zit. Dat zogenaamde
verstandshuwelijk. Voor mij blijft de relatie der relaties toch het beste te beschrijven
als een ontmoeting met een levende nabijheid, en een gevende nabijheid. Een
nabijheid van de Gever die van harte geeft. De Gever die zichzelf geeft. En de Gever
die mijzelf aan mezelf geeft. En ik geef mezelf elke keer weer aan Hem die zichzelf
geeft. Met mijn hele wezen: mijn hart, wil, verstand, verbeelding en geweten. De
ultieme overgave uit liefde met alles wat in mij is. De ene keer begint het met mijn
hart, dan weer met mijn wil, of met mijn verbeelding. In het begin brachten de
hartservaringen, het voelen van de Gever, een visuele explosie in mijn verbeelding.
Mijn verbeelding kwam hierdoor pas echt tot leven.
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Zingevings quote 11-5-14 6:33
Comment: ‘When I hope, I believe that
God is at work to redeem all things
regardless of how things happen to be
turning out for me today. Hope does not
prevent me from expecting the worst – the
worst is what the hopeful are prepared for.
The Christ-follower is to be marked by
what we might call vital hope.’ Bron: ‘If you
want to walk on water...’ – John Ortberg
Zingevings quote 13-5-14 14:37
Comment: ‘In het begin had ik alleen maar
vragen aan mezelf en anderen: ‘waarom
hebben jullie me dit gevraagd? Waarom heb
ik ja gezegd? Wat doe ik hier? Wie is die
vreemde man die elke dag zo’n hoop tijd van
me vraagt? Waarom moet ik precies ik – van
alle mensen hier in huis de meest onhandige
– juist voor Adam zorgen niet niet iemand
die ietsje minder verzorging nodig heeft?
Het antwoord was altijd hetzelfde: ‘Op die
manier kun je Adam beter leren kennen.’
Hoe, dat was me een raadsel. Adam keek
dikwijls naar me en volgde me met zijn ogen,
maar hij praatte niet en reageerde niet als ik
hem iets vroeg. Adam lachte me niet toe als
ik iets goed deed, en hij protesteerde niet als
ik me vergiste. Ik vroeg me zelfs af of hij me
wel herkende, Hoe zou ik hem beter kunnen
leren kennen? Wat dacht hij, wat voelde hij,
wat ving hij op? Wat beleefde hij aan mij?’
Bron: ‘Adam’ – Henry Nouwen

Ik had steeds meer een verlangen om mijn verbeelding te vullen. Mijn verbeelding
stimuleerde op zijn beurt weer mijn denken. Ik wilde deze Gever dieper leren kennen.
Ik wilde alle vakjes van mijn verbeelding laten kleuren door de wijsheid uit boeken. Ik
besefte steeds meer dat ik sta in een traditie. Ik sta op de schouders van anderen die
mij zijn voorgegaan, die al langer op de weg gestrompeld hebben dan ik.
Die stimulans bij heldere hemel om te gaan lezen was ook wel een beetje vreemd,
want ik ben nooit een lezer geweest. Had in mijn jeugd maar een paar boeken
gelezen. Buiten de verplichte schoolboeken natuurlijk, en de nodige Wham‐magazines
(bekend voor de oudjes onder ons). Maar het verleden was voorbij, want nu opende
zich een wereld vol boeken voor mij. Mijn hart was opengegaan door de ervaring dat
de Gever liefde is en dat Hij mij kent. Hierbij was de persoon van Christus
onweerstaanbaar aantrekkelijk. Nu ontwikkelde mijn denken zich ook kritisch. Met
andere woorden: ik kan met een gerust hart zeggen dat de Christus‐ervaring mijn
denken stimuleerde. Hierbij heb ik het mezelf niet gemakkelijk gemaakt. De kritische
vragen vlogen door mijn hoofd. Ik ging zelfs een beetje buiten mijn spirituele erf
neuzen: wat ervaren en geloven al die andere spirituele tradities dan? Ik was wel veilig
aan het neuzen. Ik bleef in de boeken neuzen. Ondanks mijn interesse in andere
tradities was ik toch behoorlijk zwart‐wit. Ik wilde niet beinvloed worden door
negatieve leugenachtige krachten. Ik wist toen waarschijnlijk nog niet hoe
leugenachtig mijn eigen hart was. En dat daar allereerst rekening mee gehouden
moest worden. En misschien had ik deze radicale houding wel effe nodig om te
groeien in mijn liefdesrelatie met Jezus. Want liefde heeft tenslotte focus nodig. Als
laatste tool had ik op mijn spirituele ontdekkingstocht een karaktervolle houding: als
ik geloof dat het mysterie van Christus de waarheid is, en dat Hij een weg heeft
getoond, dan moet ik deze richting ook consequent blijven opgaan. Ook als er
tegenslagen komen, of de Gever niet direct doe wat ik wil. Ik kreeg een soort heilige
drive, die elke keer weer aangevonkt werd door de liefde die de Gever in zijn Zoon
heeft laten zien. Ik kreeg ook de stellige overtuiging dat liefde alleen maar werkt
wanneer je niet terughoudt of iets achterhoudt. Dus ik stortte me helemaal in de
relatie met Hem, mijn Kurios. Deze drive zou ik later hard nodig hebben, toen ik mijn
moeder 18,5 jaar lang zou verzorgen in de coulissen van het leven.
Vrienden staren mijn madre aan. Ze weten niet goed wat ze moeten zeggen. Ze voelen
zich ongemakkelijk. Het liefst willen ze pasklare antwoorden geven. Er zijn er maar
een aantal die blijven, die het kunnen. Het verdragen, die omgaan met de
verontrustende verwarring. Ver weg van het spirituele bubbelbad zijn ze niet in hun
element. Ik neem ze het nog niet eens kwalijk. Ik voel precies hetzelfde. Alleen ik kan
niet weggaan. Dit is mijn mamma. De moeder die mij nog wilde baren in haar 42ste
levensjaar, terwijl mijn vader toen al 62 jaar op deze aardkloot rondhobbelde. Ze heeft
mij gewild. En ik wil haar nu. Ik zal er voor haar zijn. Ook al verlaten vrienden mij en
houden ze het niet vol op die verstikkende plek. Ik blijf. Een aantal vrienden blijven. Ze
lijden mee. Ze gaan door op die plaats van verwarring. We blijven, en proberen de
rampplek bewoonbaar te maken.
Als ik terugkijk heb ik eigenlijk nooit gelovige vrienden gehad. Voor mijn sociale
contacten hoefde ik dus niet perse in een kerk te zijn. Ik had genoeg andere
mogelijkheden om me te ‘vermaken’.
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Zingevings quote 11-5-14 6:43
Comment: ‘But I think perhaps that the
cave is the most wonderful place of all to
find that you are loved by God. If you
know – really know – that you are loved by
God when you feel the weight of failure,
then there is no place where you will be
beyond the confines of his care. One of
the great gifts failure can give us is the
recognition that we are loved and valued
by God precisely when we are in the cave
of failure. It was in this cave that David
cried out to God. ‘You are my refuge, my
portion, in the land of the living.’ As long
as my sense of being valuable and
significant is tied to my success, it will be a
fragile thing. But when I come to know in
the marrow of my bones that I am just as
valued and loved by God when I have
fallen flat on my face, then I am gripped by
a love stronger than succes or failure. You
can risk being fully honest with God for a
very important reason: God is never a God
of discouragement.’ Bron: ‘If you want to
walk on water...’ – John Ortberg
Zingevings quote 13-5-14 14:37
Comment: ‘Many of us have an utterly
deficient theology of the cross – our own
cross. We want our lives to be improved,
not transformed. We want the free gift of
salvation (rom6:23) without the
responsiblity of dying daily (1cor. 15:31) to
ourselves. We want blessing without duty,
grace without obligation, and life without
death. Thomas a Kempis, author of the
fifteenth- century spiritual classic ‘The
imitation of Christ’, observed: ‘There will
always be many who will love Christ’s
heavenly kingdom, but few who will bear
his cross. Jesus has many who desire
consolation, but few who care for
adversity. He finds many to share his
table, but few will join him in fasting. Many
are eager to be happy with him; few wish
to suffer anything for Him... Many are
awed by his miracles; few accept the
shame of the cross.’ Bron: ‘Sacred wating’
- David Timms

Na mijn zoektocht naar zingeving en mijn spirituele ervaringen wilde ik mensen om me
heen die dit zouden kunnen begrijpen. Het spirituele klimaat waar ik Christus op een
diepere manier leerde kennen had saamhorigheid hoog in het vaandel. Ik kreeg een
honger naar geestelijke, diepe relaties. Aan de andere kant hoefde ik niet perse in die
cultuur rond te banjeren, want je kreeg in een keer allemaal mensen gratis cadeau
waar het niet perse mee hoefde te klikken. Dit werd dan werkelijk de weg om te
groeien in liefde. Kan ik mensen toch op waarde schatten ook al klikt het niet? Kan ik
de schatten zien die in ieder mens te vinden zijn en ze door die bril benaderen? Als
mensen zichzelf niet waardevol behandelen, dat ik ze dan waardevol kan behandelen.
Een moeilijke weg, maar begaanbaar. We zien het duidelijk in het leven van mijn
spirituele buddie. Degene die Hem in de steek laten, die Hem verloochenen, die Hem
verraden. Hij heeft een genadevolle houding naar hen. Zou dit een weg van liefde zijn?
Beslist dingen niet goed praten, maar mensen een nieuwe kans geven zich op een
goede manier te laten zien? Deze waarheid zou ik in de toekomst nog hard nodig
hebben. Helemaal toen mensen het me moeilijk gingen maken omdat ik mijn madre
met een toegewijd hart bleef verzorgen.
Mijn madre is stil. Ik ben ook stil, samen met haar. Toch doorbreek ik soms de stilte,
die onheilige stilte. Of toch ook heilig? Ik lees een tekst uit de boeken van de
ooggetuigen. Zij hebben Hem gezien, Zijn heerlijkheid. Onze hoop. Kan ik mijn madres
lichaam in dat licht plaatsen? Doet Hij dat ook zelf? Zonder dat ik het in de gaten heb.
Ik zuchtend naast haar lichaam, mijn geest verduistert. En haar lichaam in het duister,
maar haar geest in het Licht, geborgen, geliefd. Ik lees nogmaals de boeken van de
ooggetuigen. Ik begrijp er soms niets van. Geschreven in een bepaalde tijd, aan
bepaalde mensen, met een bepaald doel. Ik lees de teksten die haar bemoedigen, die
haar raken. Haar lichaam brengt haar al genoeg in verwarring. Laat die verwarrende
teksten maar even zitten. En als ik dan teksten voorlees, dan wil ik met de teksten van
de ooggetuigen mijn madre in de Aanwezigheid van Hem brengen, die zegt dat Hij ons
nooit zal begeven en verlaten. Mijn universum wordt steeds meer christo‐centrisch. Ik
wil steeds meer voor Hem gaan, voor Zijn dromen. Christus als Alpha (begin) en
Omega (einde) van alle dingen. Zo mooi beschreven in het laatste boek van de
ooggetuigen: ‘de ontsluiering’ volgens Johannes. Die heilige ooggetuige die als enige
niet vermoord is voor zijn geloof in Jezus.
Is dit leven in overgave een gemakkelijke weg? Nee, maar zijn liefde blijft me drijven,
zoals de apostelen (ooggetuigen) zich ook door de liefde lieten drijven. Ik ga steeds
meer voor Hem leven. De grote gulle Gever in het middelpunt. En ik nam mijn madre
mee in deze overgave. Beetje bij beetje. ‘Maak alle volkeren tot mijn discipelen.’ Deze
opdracht begint voor mij pas echt naast het bed van mijn madre.
Even een stapje terug. Theologisch gezien is dit niet eens zo gek natuurlijk, maar
menselijkerwijs en zelfs spiritueel bekeken is het gewoonweg absurd. Hoe beschrijven
de ooggetuigen Jezus wel niet: ‘Christus als bron van alles’. Zo mooi in het tweede
gedeelte van de bijbel beschreven: ‘Alles is door Hem geschapen’. Het is toch eigenlijk
ongelooflijk dat de leerlingen van Jezus tot deze conclusie kwamen. Dat ze dit
durfden op te schrijven. Waardoor kwamen ze tot deze conclusie? Vergeet het niet he,
ze waren joden, die in de ene grote gulle Gever geloofden. Ik kan het niet anders
verklaren: de opstanding van Jezus, zijn overwinning op de dood moet zo’n
gigantische ontzagwekkende indruk hebben gemaakt.
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Zingevings quote 13-5-14 14:37
Comment: ‘Ze werden ontmoedigd in
hun zoektocht, belemmerd door de manier
waarop onze samenleving aankijkt tegen
mensen in de marge. Was er nog iemand
die in Adam een goed schepsel Gods kon
zien, in dat grote en anonieme huis waar
te weinig personeel was, mensen die op
een routinematige manier bezig waren?
Was er nog iemand die kon zien dat Adam
een unieke persoon was, in een omgeving
waar hij en zijn medepatienten meer als
object van zorg dan als menselijk persoon
behandeld werden? Was er nog iemand
die dankbaar kon zijn om Adams bestaan,
als er niet eens tijd was om hem in bad te
doen of hem eten te geven? Je moest zo
welhaast vergeten, dat Adam iemand was
die bij God vandaan kwam en die een
opdracht van Godswege te vervullen had.’
Bron: ‘Adam’ – Henry Nouwen

Ze herkenden de ene God in de persoon van Jezus van Nazareth, die daarmee Jezus
Christus werd, of Christus Jezus zoals een ooggetuige P. hem noemde.
Ze maakten van de gekruisigde messias een Schepper. Dat niet alleen, Hij kreeg na de
opstanding zelfs de status van hemelse Koning. Die opstanding moet toch een
doorbraak van Goddelijk en Hemels leven in onze schaduwrijke ondermaanse
regionen zijn geweest. Ze kwamen tot de conclusie dat Hij in de hemel dus ook het
middelpunt is. Wow, ‘mindblowing’, om dat van een gekruisigde messias te zeggen.
Die opstanding heeft er behoorlijk ingehakt.
Wat is het dan te gek, en een voorrecht, dat ik mijn leven, als reactie op Zijn liefde,
hier op deze aardkloot al zo mag inrichten: met Hem in het middelpunt. Hoe meer ik
hier als Christus leef, met Gever in het middelpunt, hoe meer ik daar (bij hem in de
eeuwigheid) zal kunnen genieten. Hoe opener mijn handen hier, hoe meer ik daar kan
ontvangen. De hemel is tenslotte niet neutraal, maar ademt het leven van Christus. De
hemel is in Christus naar deze aarde gekomen, en hier op aarde kunnen we een begin
maken hem te ontmoeten. Dit allemaal door zijn heilige Geest. Door dit besef scheen
er zo'n ander licht op mijn leven. Ik ervoer zoveel activiteit van de Gever. Ik beleefde
het. Het was ook wel grappig. Want vaak beleefde ik het eerst en kwam er later pas
achter dat het in de bijbel stond. De bijbelschrijvers hadden hetzelfde ervaren als ik,
en andersom. Terwijl ik niet eens wist dat het in de bijbel stond. Wat dit betreft geloof
ik dat het christendom zeker een ervaringsgeloof is, die in een duidelijke traditie staat
die teruggaat tot de eerste apostelen (ooggetuigen). Alweer die ‘oldschool’ Christus‐
ervaring. Je mocht in de eerste kerk niet eens apostel, wat gezondene betekent,
worden als je de opgestane Christus niet had ‘gezien’. Als dit geen ervaring geweest
is. Misschien mochten de eerste leerlingen hem daarom na zijn opstanding niet
aanraken. Anders zouden ze hem gaan bestuderen ipv ervaren. Lekker veilig. Dit is
natuurlijk een guitig geintje.
Het gebroken lichaam van mijn madre doet me aan een ander gebroken lichaam
denken. Van die man van smarten, van die lijdende dienstknecht, zoals hij door de
mondstukken van de grote gulle Gever wordt genoemd. Hij lijdt. Lijdt Hij nu ook? Lijdt
Hij mee? Maar het heilige kan toch niet lijden? Dan is het niet meer heilig. Of kan het
heilige zo uitgestort worden in het onheilige, dat het onheilige niet meer standhoudt?
Dat het zijn betekenis, bekende kaders verliest? Is dit mogelijk? Ik zal het bijna kunnen
vertrouwen. Als ik het verhaal van die timmerman uit Nazareth serieus mag nemen.
Betekent dit dan hoop voor het gebroken lichaam van mijn madre. Reikt de grote
Gebrokene zijn hand uit, door het lijden van mijn madre. Kan ik Zijn hand aannemen,
Zijn littekens voelen, Hem herkennen?
Ik was in de spirituele arena niet echt op zoek. Ik kwam ‘toevallig’ de flyer tegen van
een uitnodiging. Ik ontdekte simpelweg wat de Gever relationeel aanbood aan Zijn
schepselen. Hiervan leerde ik met volle teugen genieten. Ik genoot van wie Hij was,
hoe Hij zich in de wereldgeschiedenis heeft laten zien en dat je een stevige (zelfs
ruwe) relatie met Hem kan ontwikkelen. Dit door te wandelen met Hem (Hem bij alles
te betrekken, mijn leven te delen met Hem). En Hem natuurlijk ook voor mijn karretje
te spannen. Hij moest mij gelukkig maken. Wat alles draaide tenslotte om mij.
Langzamerhand ging ik beseffen dat het leven niet om mij draaide. Ik moest me meer
en meer overgeven aan een groter liefdesverhaal.
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Zingevings quote 12-5-14 12:57
Comment: ‘It’s the very nature of wonder
to catch us off guard, to circumvent
expectations and assumptions. Wonder
can’t be packaged, and it can’t be worked
up. It requires some sense of being there
and some sense of engagement.’ Bron:
‘Living the resurrection’ – Eugene H.
Peterson

Zingevings quote 12-5-14 13:21
Comment: ‘De monotheistische
godsdiensten, die betogen dat ieder mens
slechts eenmaal leeft en daarna herrijst in
het hiernamaals, hebben daarentegen
geen bevredigend antwoord op de vraag
waar het goed voor kan zijn dat een kind
op jonge leeftijd sterft, nog voordat het
gestalte heeft kunnen geven aan zijn
persoonlijkheid en zich van zijn vrije wil
heeft kunnen bedienen; of waarom
sommige mensen gebukt gaan onder
rampspoed en andere door het leven in de
watten worden gelegd.’ Bron: ‘God’ –
Frederic Lenoir
Zingevings quote 10-5-14 23:52
Comment: ‘And as we give ourselves to a
peaceful, reticent, but constant shining, we
find ourselves consumed. Our own ambition,
our selfishness, our grasping nature, and our
pride are gently burned up, but not by
accident. It stems from our decision to give
our all to Christ, with Christ, and for Christ;
yes to wait on Him. ‘Whoever loses his life
for my sake will find it’ (Matth 10:39). The
true advent, the coming of Christ, delivers us
from the frenzied pressures of materialism
that increasingly dominate the end of each
year. It invites us into a sacred waiting on
God rather then a secular attention to gift‐
wrapped packages.’ Bron: ‘Sacred wating’ David Timms

Ik was nooit zo geinteresseerd in het 'hogere' of 'verlichte' en om dit met hard
werken te bereiken. Ik kan het het beste omschrijven als dat Hij mij naderde. En ik liet
mij overrompelen. Er was een soort stellige overtuiging dat ik het vervullende bij
Jezus kon vinden. Zijn woorden spraken op een of andere manier tot mijn hart en ze
klonken behoorlijk anders dan de andere spirituele geluiden die ik weleens gehoord
had. Ach, uiteindelijk was er niet zoveel keuze. Of ik moest het zelf doen en was ik dus
mijn eigen ‘gever’. Of er was een Gever – entiteit buiten mij. Of er was geen Gever. Ik
koos ervoor om de woorden van Jezus van Nazareth te vertrouwen.
Waarom juist deze woorden van Jezus zo tot mijn hart spraken? Ik weet het nog
steeds niet helemaal. Misschien kwam het wel door een bijbels stripverhaal die ik als
kind gelezen had. Of een bijbelclubje in de buurt waar ik een of twee keer geweest
was. Of het lezen van bijbelteksten na het eten.
Maar op een of andere manier zijn de 'Ik ben'‐uitspraken van Jezus in het evangelie
van Johannes blijven hangen. En er waren geen gelijke woorden. Dit wist ik. 'Ik ben de
weg, de waarheid en het leven', 'Ik ben het licht van de wereld', 'Ik ben de goede
herder', 'Ik ben de deur', 'Ik ben de ware wijnstok', 'Ik ben uit de hemel gekomen', 'Ik
ben de opstanding en het leven'. Alsof Hij wil zeggen: 'wanneer kom je nu richting
mij?'. Alsof Hij zich heilig heeft uitgesloofd om het allemaal een beetje aantrekkelijk te
maken. Hij zet als het ware zijn armen wijd open, als een uitnodiging. Zoals dat 'Jezus'‐
beeld op de Sugarloaf, Rio de Janeiro. Dat beeld heeft me altijd aangesproken.
Beelden spreken altijd sterk. Een soortgelijk katholiek beeld heb ik in de gang van mijn
huis staan. Elke keer geeft het mij weer hoop en bemoediging om de relatie met Hem
aan te gaan. Dan staat Hij daar met z’n armen wijd open. Alsof Hij zegt: ‘Kom tot mij’.
Het is wel op weg naar het toilet, dus soms kijk ik ook even niet. Dat begrijpt die wel.
Maar beelden blijven hangen. En God, de heilige Geest, die naar ons hart op zoek is,
gebruikt deze beelden.
‘Wij hoeven geen ladder richting de hemel te beklimmen om God te vinden. God is die
ladder afgedaald om ons tegemoet te komen en ons met Hem mee terug te nemen.
We hoeven niet gelijk aan God te worden, voordat we Hem tegemoet kunnen treden.
God werd eerst gelijk aan ons. God ontmoet ons daar waar we zijn, zonder condities
vooraf. De persoonlijke relatie die Christenen hier en nu door Christus met God mogen
hebben, is een voorproefje van de rijkste en diepgaandere relatie die we op een dag
zullen ervaren – maar waar we ons nu al op mogen verheugen. De mensen zijn door
hun zonden in de goot terechtgekomen. Maar God heeft ons niet in de steek gelaten.
Ook al liggen we in de goot, God komt erbij liggen. God blijft bij ons en deelt onze
schande en pijn.’ Alister McGrath verwoordt het hier mooi in het boek ‘Christus
kennen’. Een cartoon die ik ergens gevonden had, hielp me visueel dit te begrijpen.
Een mannetje zoekt het in studie, een mannetje zoekt het in ascese, een mannetje
zoekt het in kastijding, of probeert een wet na te leven. Totdat die bij Jezus komt.
Jezus omarmt hem eenvoudig en zegt: ‘welkom’. Het mannetje kwam gewoon thuis
en hoefde voor deze acceptatie niets te doen.
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Zingevings quote 10-5-14 23:48
Comment: ‘Beneath our hurry – even to
do the work of the Father – lie several
false assumptions. First, we assume that
we know what needs to be done to
advance the Kingdom. Second, we
assume that we know when it needs to be
done (now). Third, we assume theat we’re
the ones God chooses and needs for the
tasks at hand. And finally: we assume that
if we jump straight to work we’ll attract His
favor and blessing.But in the process, do
we prayerfully listen? Have we yet learned
obedience through that which we suffer?
In a world that hungers for achievement
and glory, it’s natural to assume that these
same core values also apply to the
Kingdom of God. But Jesus shows us
another way: not the priority of sensational
service, but sensitive surrender. And as
we practise this most basic aspect of
sacred waiting, remaining obedient and
faithful, we discover a life in step with His
spirit.’ Bron: ‘Sacred wating’ - David
Timms

Zingevings quote 11-5-14 6:55
Comment: ‘Christian hope is thus ‘hipi’ in
the true sense of the word – seeing farther,
seeing beyond. Christian hop is hip because
it opens our eyes to the real deal. But the
world is not hip to the realities of eternity.
To a world with no hope. Christian hope is
pure fantasy or opiate. Morris continues:
‘Hope in common English usage means
something less than biblical hope. We may
hope to win the lottery or hope it doesn’t
rain, but it is a very different kind of hope to
which God has called us. The writer of the
hebrews puts it this way: ‘Faith is being sure
of what we hope for and certain of what we
do not see... perhaps the promises of God
may be true. It is the confident expectation
that they cannot be anything else than true.’
Bron: ‘Blessed are the uncool’ – Paul
Grant

Alles werd Hem aangereikt in de persoon van Jezus Christus: liefde, verlichting,
acceptatie, nirvana, vervulling van de (religieuze of spirituele) wet, gekend zijn. De
hele spirituele santakraam zat in die omhelzing. Dit plaatje dekt ook naadloos mijn
Ontmoeting.
Deze ervaring met God gaf mij zoveel drive. Ik ging organiseren en ondernemen
gedreven door de veiligheid en acceptatie die ik bij de Gever ervoer. Niet alleen als
een soort heilige wishful thinking maar verankerd in de kern van het christelijk geloof:
het betrouwbare karakter van Christus. Door de jaren heen heb ik telkens weer, de
hele dag door, voeling met deze voortdurende verbondenheid met de Gever. Alles in
mij richtte zich naar Hem. Ik ervoer deze verbondenheid met de Gever als iets dat
bestendig aanwezig is. En in die zin ook iets dat bij mijn dagelijks leven hoorde. Als ik
die verbondheid op een kunstmatige manier uit mijn dagelijkse leefwereld zou
isoleren, dan zou er voor mij iets niet kloppen. Ook zijn er ogenblikken waarop de
ervaring van de dagelijkse verbondenheid een ervaring wordt van extase, van iets
buitengewoons. Maar dat is dan niet iets nieuws of iets totaals anders; het is als een
kameraadschap die tijdens het beklimmen van een berg zich verdiept. Het is niet altijd
steil, uitdagend klimmen.

Zingevings quote 13-5-14 14:37
Comment: ‘Het is een verandering van
relatie die door de heilige Geest wordt
bewerkt, namelijk de relatie van het geloof
waardoor hij een levende verbintenis krijgt
met Christus. Door de wedergeboorte is
enkel de richting van onze ziel veranderd,
dus niet onze ziel, onze psyche; die is in
zichzelf niet veranderd’ Bron: ‘Afdalen in je
ziel’ – H.J. Hegger

Er zijn ook gedeelten waar je rust, ook met elkaar. Maar kijk je elkaar in de steilte in de
ogen, met het uitzicht van de hoogte in je geestesoog. Dan reikt de extase en
verbondenheid dieper dan in de vlakte. Ergo: mijn relatie met Hem bleef groeien.
‘Mamma, ik wil graag iets voor u doen. Wat kan ik doen?’ Ik ben in de weer rond het
bed van mijn madre. Ze geeft geen antwoord. Al een lange tijd niet. Toch blijf ik
proberen. Ze zal toch eens weer gaan praten. Ben druk voor haar bezig. Ik trek de
stoute schoenen aan om haar te verschonen. Het lukt niet echt. Ze werkt natuurlijk
niet mee. Ik laat het maar even zo. Wat kan ik dan wel doen? Misschien hoef ik even
niets te doen. Gewoon even zijn met haar, met warme aandacht. Dat zal haar goed
doen. Gewoon doen: zijn. Haar liefdevol strelen. Liefkozende, bemoedigende
woorden. Dit is genoeg. ‘Maar ik wil zo graag doen’.
Vanaf het begin ontwikkel ik me. In mijn spirituele bubbelbad is genoeg ruimte. Dit
ging ook gemakkelijk omdat ik in een eigentijds creatief klimaat zat waar veel
mogelijkheden waren. Ik ging in bands zingen, ik ging theater spelen (in grote
producties voor zo’n 2000 mensen), ik werd een jeugdpastor (en ging concerten
organiseren), en startte een jongerencafe 'Djoi' in Schiedam. Ik werd blootgesteld aan
verschillende uitdagende projecten en begaf me buiten mijn comfort‐zone. Ik
cultiveerde een positieve houding tegenover persoonlijke groei. Mensen geloofden in
mijn visie om mensen te bereiken met Christus en Zijn evangelie en ik ging er helemaal
voor. Alles maakte ik ondergeschikt aan mijn relatie met God en mijn ‘roeping’. In
deze periode kreeg ik veel bevestiging en groeide mijn vertrouwen in mijn talenten en
de weg die God voor me zou hebben. Totdat mijn madre die beroerte kreeg, en ik een
kopje op de keukenvloer hoorde vallen...
Misschien volgde ik in deze tijd ook wel een verraderlijk pad. Zoals een van de eerste
leerlingen van Jezus: Judas. Ik greep niet, zoals hij, gewelddadig naar het Koninkrijk
van God, maar ik was wel zo druk bezig met het organiseren van opwekking,
concerten, en grote evenementen. En hier zou God zeker moeten komen opdagen.
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Zingevings quote 13-5-14 14:37
Comment: ‘Nor does waiting on God
justify pride or status. To the contrary,
Christ commands us to embrace the
lowliest roles and practise the most menial
tasks in service of each other and of Him.
Humility and service help form the
centerpieces to lives that wait on the
Father. Many of us eventually discover
that in our pursuit of glitz and glamour,
recognition and significance, power and
prestige, we have lost sight not only of the
concept of waiting on God but also the
capacity to wait on God.... in the last days
of Jesus he models for His disciples the
centrality of service, humility, integrity, and
prayer.’ Bron: ‘Sacred wating’ - David
Timms

Ook ging ik naar conferenties, raadpleegde deskundigen, en kopieerde succesvolle
programma’s. Ik verwachtte zeker wel dat het Koninkrijk spoedig zou doorbreken op
de plek waar ik druk bezig was. Kortom, ik wilde het Koninkrijk grijpen en het laten
gebeuren. Het liefst zo snel en meetbaar mogelijk.
Als je eenmaal voor deze weg kiest komt er een bepaalde druk om de hoek kijken. Een
druk van binnenuit die samenhangt met het vertrouwen in de formule. Succes is
gegarandeerd. Hoe gemakkelijk vergeten we dat werkelijke verandering komt door
de beweging van de heilige Geest en wij mogen meebewegen. Hier vallen we steeds
weer op terug, naar het heilige wachten. Dit is oh zo moeilijk. Ik hoor het gebed van
‘Vader Damiaan’ in mijn oren: ‘Here God, ik voel me geroepen om onder de melaatsen
te werken. Ik kan ze niet iets van uw liefde laten zien als ik ze niet kan omhelzen. Voor
zolang u mij geeft. Amen.’ Tien jaar later werd hij zelf melaats en stierf. Wat is hier de
formule, het succes? Of gelden hier andere principes? Voor we formules willen
toepassen of persoonlijke voorkeuren, zouden we eigenlijk op de Heer moeten
wachten: biddend, met volle aandacht, beseffend de belangrijkheid van het moment.
We gaan zo snel en zo vaak over op het kopieren van anderen of doen het op onze
eigen manier. Hier had ik ook een handje van.
Naast mijn madre kon ik niet meer steunen op succesformules. Dit had ik al snel door.
Ik kon hoogstens vruchten verwachten. Ergens in de toekomst. Maar hier kon niet
mijn focus op zijn. Want vruchten groeien namelijk heel langzaam. Was het wel mijn
focus geweest, dan was mijn spiritueel leven een grote kluwe van frustratie
geworden.
Nu is de ziekenhuiskamer stil, het ziet er allemaal verlaten uit. Behalve dan haar
lichaam. De vanzelfsprekendheden blijven wankelen, en vallen uiteindelijk om. Mijn
wereld verandert. Men ziet mij veranderen. Eerst was het een wereld, geschreven als
een liefdesbrief, door een kosmische minnaar. Daar is nu steeds minder van over. De
warmbloedige boodschap is veranderd in een snel opgekrabbelde koele mededeling.
Geschreven op een grijs memoblokje, ergens achteloos opgehangen door een
kosmische verrader. Vertrouwen, liefde is ver te zoeken. De wereld is grijs geworden.
De wereld voelt koel aan. Zijn we misschien toch gewoon ratten in een kosmisch
laboratorium? We ondergaan gewoon een heilige vivisectie waar we ons aan over
moeten geven. In deze grijze wereld bekoelt mijn warme hart. Voor jaren heb ik in alle
dingen de hartslag van een minnaar ervaren. Als ik mij in liefde en geloof op Hem
richtte dan hoorde ik, als het ware, zijn hart sneller kloppen.
In het verleden kon ik na moeilijkheden altijd weer voor vertrouwen kiezen. Ik had het
nodige spirituele incasseringsvermogen opgebouwd. Maar kon ik blijven incasseren?
Op een bepaald moment gooi je toch die handdoek in de ring. Laat het alsjeblieft
ophouden, dat gebeuk van het leven. Er gaat van alles door me heen. Heb ik mijn
vertrouwen dan toch aan de verkeerde geschonken? De aantrekkelijke beelden en de
onaantrekkelijke beelden van de grote Gever tuimelen over elkaar heen. Kan ik nog
een keer een aantrekkelijk beeld van de grote Gever te voorschijn toveren? Zo, uit de
magisch spirituele hoge hoed. Hij, als beloner van goed en ijverig gedrag. Of creeer ik
een te buitenproportioneel aantrekkelijk beeld van de grote Gever? En kom ik nu
eindelijk tot de conclusie: dit is hij gewoonweg niet. Zoals C.S. Lewis beschreef: ‘Ik
twijfelde niet aan het bestaan van God, maar meer aan hoe hij werkelijk zou zijn.’
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Zingevings quote 10-5-14 23:55
Comment: ‘It’s tough for us to wait on
God (to abide or remain) in a world that
waits for nothing. But strain and drain
should not become honorable words in the
Christian quest for divine intimacy or
Kingdom effectiveness. The crucial thing
is to relax and just let the pole spring you
upward. That surely means, at some point,
that we relinquish our dreams, ambitions,
determination, and control to God. Rather
than view life as a series of crazily high
bars to conquer, we discover the joy of the
Father lifting us in ways that we could
never lift ourselves. We also discover, in
waiting on Him, that He builds His
Kingdom. We don’t work for Him. At very
best, we work with Him.’ Bron: ‘Sacred
wating’ - David Timms
Zingevings quote 13-5-14 15:58
Comment: ‘Het onzichtbare is een van
de meest wezenlijke domeinen in uw
leven. Enkele van de belangrijkste dingen
met betrekking tot u en uw leven zijn
onzichtbaar. Wat u denkt en de manier
waarop u denkt bepalen hoe uw
gevoelens zijn, hoe u mensen
tegemoettreedt en hoe u de wereld ziet.
Toch zijn uw gedachten onzichtbaar. Een
van de fascinerende vragen over uw
denken is: Waarom hebt u de gedachten
die u hebt en waarom verbindt u ze in die
en die patronen? De verborgen bruggen
van gedachte naar gedachte zijn
onzichtbaar.’ bron: Echo’s uit de
eeuwigheid – John O’ Donohue

Zingevings quote 13-5-14 14:37
Comment: ‘Mijn verstand heeft slechts
een gebrekkig inzicht. Het lijkt op het oog,
dat zichzelf niet kan zien, op de hand, die
zichzelf niet kan vastpakken.Daarom bestaat
de wereld van vormen, kleuren en dingen:
opdat hierin Gods geest zich weerspiegelt.
Maar om te kunnen begrijpen moet ik
als een boom worden, als een tak, een blad,
opdat de wind mij kan opnemen en mij
kan wiegen.’ Bron: ‘Christelijke
oersymbolen’ – Corinna Muhlstedt

Er blijft van alles door me heen gaan. Tegenstrijdige gedachten en gevoelens vechten
om de boventoon. Aan de ene kant staat het karakter van Christus nog steeds als een
rots in de branding. Hij is tenslotte ook door de ellende gegaan. Hij is een
medestrijder. Maar is Hij wel te vertrouwen? Is het een betrouwbaar bewijs: die
beruchte lijn dwars door de geschiedenis heen, van mensen die allemaal bleven
vertrouwen, tot het bloedige einde toe? Allemaal vertrouwend op Hem. En geloofden
ze allemaal in heilige gebakken lucht, op bijna niets gebaseerd.
Misschien zit de heilige vork totaal anders in de onheilige steel (of andersom).
Uitersten liggen in deze fase in mijn beleving dicht bij elkaar. Dat heb je er van als we
nog niet echte vaste grond onder de voeten hebben.
Aan de ene kant: we hoeven misschien helemaal niet zo’n weg door het lijden te gaan.
We kunnen gewoon van harte opgeven. En toegeven dat dit geen levenswaardig
leven meer is. Dat we niet zo afhankelijk van anderen willen leven. Bedanken voor het
goede leven dat we hebben gehad met elkaar. En nu is dat gewoon voorbij, en mijn
madre langzaam laten versterven.
En dan is er ook nog die andere kant van het spectrum. Net zo lang bidden totdat het
lijden wordt weggenomen. Dat heb ik in bepaalde lectuur ook wel gelezen. En vaak
treedt er ook wel een bepaald resultaat op. Misschien moet ik gewoon toegeven dat
ik te weinig geloof heb. Ik moet meer geloven, en de genezing naar me toe bidden.
Nog vuriger. Nog meer de woorden van de bijbel in geloof herhalen, net zo lang
totdat ze waarheid worden. Ergens is in de bijbel wel zo’n soort tekst te vinden. Elke
ketter heeft wel zijn letter.
Een ding weet ik zeker: het getemde, veilig ingekaderde, beeld van Jezus vormt
steeds meer een probleem. Dat beeld dat in het verlengde ligt van mijn behoeften,
van mijn projecties. Dit beeld kraakt aan alle kanten. Dit beeld is onbevredigend,
omdat het ervan uitgaat dat ik precies weet wat ik denk nodig te hebben. Een positie
die met grote zekerheid aanvechtbaar is. De spannende vraag wordt nu: zal ik met het
tuimelen van de beelden weer tot de conclusie komen dat in de persoon Jezus het
‘goddelijke’ (unieke) leven te vinden is? Dit is voor mij altijd zo vanzelfsprekend
geweest, en ook zo begrijpelijk. Goed doordacht binnen mijn veilige kaders. Totdat
het kopje op de grond viel. Nu zit ik in het ziekenhuis, naast haar bed. En gaat er van
alles door mijn hoofd. Waar is de goede Gever in dit alles, nu ik hem zo nodig heb?
Heeft hij zich verstopt? Wat geloof ik nu echt? Ik weet diep van binnen dat het
kinderspel voorbij is. Ik heb tot die tijd toch een soort spiritualiteit ontwikkeld die
ergens is blijven steken in oppervlakkigheid, in het infantiele. Een spiritualiteit die in
het verlengde van mijn behoeften ligt. Van het niveau van: ‘ik moet er wat mee
opschieten’, of ‘het moet iets met mij doen’. Het is allemaal behoorlijk op mezelf
gericht. Het draait allemaal om mij. Of nog zo’n aardige eis: ‘Het moet een
inspirerende spreker zijn of een kwalitatief goede muziek zijn.’ Het moet allemaal in
mijn straatje passen anders hoeft het niet. Tot zekere hoogte klopt dit natuurlijk wel:
je voedt jezelf met die ingredienten die lekker zijn en binnen handbereik. Want het
spiritueel gemak dient de mens. Maar na een tijdje zou je ook die ingredienten moeten
eten die gewoon goed voor je zijn, ook al zijn ze niet lekker. Hier beweeg ik langzaam
maar zeker naartoe.
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Zingevings quote 13-5-14 14:37
Comment: ‘Iets dat van vitaal belang
voor je lijkt, ligt buiten je bereik en het
onbekende. Het verlangen dit gemis te
vullen drijft sommige mensen uit de
waarheid en de beschutting van de liefde;
zij beginnen aan een kwellende reis op
een nooit eindigende weg op zoek naar
het iets dat ontbreekt. Anderen zoeken het
in de opeenstapeling van bezittingen. En
weer andere mensen voert deze zachte
stem op een zoektocht naar het
goddelijke... Er is iets binnen in u waaraan
niemand of niets anders in de wereld
tegemoet kan komen of kan voldoen. Als u
beseft dat een dergelijk gevoel van
onbehagen normaal is, bevrijdt dat u van
de tredmolen van het najagen van steeds
meer tijdelijke en gedeeltelijke
bevredigingen.’ Bron: ‘Echo’s uit de
eeuwigheid’ – John O’ Donohue

Als ik heel eerlijk ben dat heb ik altijd wel het gevoel gehad dat het ‘echte werk’ nog
moet komen. Durf ik dat echte werk allemaal wel aan? Durf ik mijn spirituele buddie zo
te volgen, dat het zelfs een zaak van leven of dood wordt? Dat ik mijn leven op niets
anders bouw dan Zijn woorden. En Hem volg, dat ik probeer te leven zoals Hij leefde.
Zelfs al voert die weg naar een verwarrende plek. In mijn geval naast mijn moeder. Dit
is beduidend anders dan het bruisende geestelijke klimaat waar ik mezelf tot dan in
onderdompelde. Iets heel anders dan het ‘Hallelujah’‐geroep als een of ander
psychodelische bandje een te gek ‘kippevel’ nummer speelt. Dit hele bruisende
klimaat wordt steeds minder aantrekkelijk. Ik voel me als dat hobbitje, achtergebleven
in zijn veilige ‘bruisende’ bekende omgeving. Terwijl hij zich in een uitdagend
verwarrend avontuur had kunnen begeven. De veilige omgeving is nu niet zo
aantrekkelijk meer. Het moeilijke avontuur laat steeds datgene zien waar zijn hart
eigenlijk voor is gemaakt. Nu komt het ergens anders op aan. Durf ik te vertrouwen op
de geestelijke waarheden die ik tot dan als waarheid heb aangenomen? Durf ik te
vertrouwen op bepaalde ontkiemende, tot nu nog verborgen, bekwaamheden?
Zoals dat hobbitje dat in een onbekend, verwarrend avontuur zichzelf leerde kennen,
en erachter kwam dat er veel meer in hem zat dan hij altijd dacht. En dat hij misschien
wel weer groter zou kunnen groeien en paard zou kunnen rijden in plaats van een
pony. Dit betekent zeker dat ik mijn spirituele vertrouwen niet alleen op gevoel
bouw, maar op het karakter van mijn spirituele buddie. Kan ik dit wel? Wil ik mijn
buddie werkelijk volgen, de wildernis in? Dat moeilijk begaanbare pad, waar gevaren
loeren die ik niet direct kan overzien. Tsja, nu wordt het echt een moeilijk verhaal. Nu
komt het erop aan. Wie of wat vertrouw ik echt, daar diep op de bodem van mijn zijn?
Waar kan ik op bouwen? Het geloof betekent hier die zoveelste zwaai aan een touw
de diepe onbekende ruimte in. Nee, niet een zwiepertje over een klein kuiltje, maar
voor mijn gevoel gaat het over een afgrond waarvan ik de bodem niet zie.
Misschien staat deze spiritualiteit wel dichter bij het authentieke van Jezus. Toen hij
hier heilig op aarde rondhobbelde. Deze so‐called messias verzamelde ook in eerste
instantie veel mensen om zich heen. Ze waren gek op zijn wonderen, en ze hielden
van zijn gratis maaltijden. Vooral die maaltijden wanneer ze dachten dat ze de dood in
de pot hadden en dan plotseling: boem, uit de hoge hoed, tata, nog meer eten. Maar
toen Jezus ging praten over de werkelijke prijs die betaald moest worden om Hem te
volgen, kozen vele Hallelujah‐schreeuwers het onheilige hazepad. Dat moet Hem pijn
hebben gedaan. Hij vroeg aan zijn intieme volgelingen: willen jullie mij ook verlaten?
Hij kende hun hart. Toch kregen ze een nieuw perspectief in moeilijke tijden. Ze
zeiden: ‘U hebt woorden van eeuwig leven, naar wie anders zullen wij gaan.’ Klinkt
behoorlijk overtuigend en bemoedigend. Ze gaven niet op. Laat ik zelf ook maar
blijven hopen op zo’n openbaring met een bepaald perspectief op het moment dat ik
het hard nodig heb.
Na een week gebeurt er een wondertje. Haar nachtjapon beweegt weer. Mijn
karaktervolle madre komt langzaam bij bewustzijn. Ze trekt weer bij. Ze reageert op
ons. Mijn madre lijkt steeds meer vooruit te gaan en reageert steeds meer op haar
omgeving. Ze mag zelfs uit bed en komt in een rolstoel terecht.

34

Zingevings quote 10-5-14 19:32
Comment: ‘Onschuld spoort het kind
altijd aan tot onderzoek en blijft dit
onderzoek vaart geven en beschermen tot
het kind eindelijk volwassen is en gereed
is alleen te staan in zijn nieuwverworven
kennis.’ Bron: ‘Echo’s uit de eeuwigheid’ –
John O’ Donohue

Zingevings quote 13-5-14 14:38
Comment: ‘De wildernis is een
afspiegeling van de rijkdom en schoonheid
van de Schepper. Ze vertelt ons over een
ontembare en onvoorspelbare
werkelijkheid. Zijn we geschikt voor deze
nieuwe, ruimere wereld, een universum met
veel meer reikwijdte, waar meer moed van
ons gevraagd wordt? Vraagt God van ons dat
we risico’s durven nemen? En wat zullen we
daarvoor moeten opgeven? Als we vandaag
Jezus willen volgen, staan we voor een
keuze. Blijven we gewoon ons saaie, veilige
leventje leiden, ons koesterend in de
zekerheid van wat we menen te weten? Een
leven als een stilstaande poel, monotoon,
met oogkleppen op, vruchteloos,
onbetekenend en burgerlijk (en toch
onzeker)? Of durven we de duik te nemen in
het onbekende, onverwachte, in het
vertrouwen dat God ons zal dragen op zijn
snelstromende rivier, naar nieuw,
verfrissend terrein, naar een ruimere
horizon?’ Bron: ‘Een avontuurlijk geloof’ –
Michael Yaconelli

Is dit werkelijk een wonder? Een speciaal soort ingrijpen. De artsten stonden versteld.
Is Hij dan toch persoonlijk betrokken? Of wil ik dingen zien? Misschien niet teveel
vragen stellen. We moeten door. We gaan op zoek naar een geschikt verpleeghuis. Ik
beloof haar: ‘Mam, het is allemaal tijdelijk. We gaan ons best doen voor herstel.‘
We weten echter nog niet precies wat de uiteindelijke schade van haar beroerte zal
zijn.
Met het vallen van het kopje uit mijn moeders hand wordt een weg getoond. Een
beroerte nekt mijn moeder. Ze is nu halfzijdig verlamd. Ze kan geen volzin meer
spreken. Af en toe komt er als verrassing een woordje uit haar mond. Wat ik gelijk als
een geschenk omarm. Een woord als wonder. Per ademstoot is het vanzelfsprekende
allemaal niet meer zo vanzelfsprekend. Vele woorden gebrabbel volgen, af en toe een
verstaanbaar woord. Zo komt mijn madre als verrassing weer dichterbij, door
verstaanbare woorden. Langzaam dichterbij, maar ze wordt niet beter. Het aantal
verstaanbare woorden neemt niet toe. Ze blijft brabbelen. De eerste 6 maanden zijn
cruciaal voor haar herstel. Af en toe denk ik dat het wonder aanstaande is. Ze lijkt
beter te gaan praten. Ineens een volzin. Zou het dan toch... maar elke keer lijkt het
weer ijdele hoop. Ogenschijnlijk gaat ze niet vooruit. Ze blijft halfzijdig verlamd, en de
meeste van haar woorden blijven nog steeds gebrabbel.
En plotseling is daar de uitnodiging weer, de situatie die mij uitnodigt. Die stille
invitatie, om met haar te gaan leven. Ik kan deze weg naast haar gaan, maar ik kan het
beslist niet alleen. In deze kleine wereld van mijn madre kan ik niet alleen op mijn
eigen wilskracht bouwen, of op mijn verbeelding die gevoed is door mijn ervaringen in
dit ondermaanse, of op een zelfvertrouwen die gebaseerd op mijn capaciteiten.
Al deze kanten van mijn menszijn schieten aan alle kanten te kort. Dan ben ik alleen
maar een zoon van zijn moeder. Dan kan het gemakkelijk een zieke vorm van liefde
zijn die mij drijft, waarmee ik mijn leven rond haar bouw. Ik heb iets groters nodig
wanneer mijn natuurlijke hulpbronnen of middelen aan hun einde gekomen zijn. Mijn
liefde is tenslotte beperkt, dit merk ik elke dag in contact met anderen. Die grotere
liefdesbron is hard nodig om uit te putten. Of wanneer ik haar alleen maar zie als een
belemmering voor mijn ontplooiing. Ik heb dan een liefde nodig, groter dan een
natuurlijke liefde. Een grotere liefde dan alleen als kind voor zijn moeder.
Ik heb een kracht nodig die groter is dan mijn eigen kracht. Als ik moe vanuit mijn
werk kom, en haar nog op het toilet moet zetten. Vol geduld.
Ik heb een hoop nodig die me werkelijk verrast en die niet alleen afhankelijk is van
mijn handelen. Want mijn handelen schiet vaak te kort. Daarom doet hoop uiteindelijk
toch leven, helemaal een hoop die ons verrast.
Ik heb een vertrouwen nodig, zodat ik steeds weer durft terug te gaan naar die
moeilijke plek. Een vertrouwen op een ideaal of persoon die me elke keer weer zijn
goede karakter laat zien. Kan ik tot zo’n karaktervolle vertrouwen komen? Of wordt
dit ook al snel naar het rijk van hardnekkige mythen verwezen? Net zoals mijn beeld
van veilige liefde, of gevende liefde, liefde die bescherming geeft. Kaboem, weg is
alles, weg bescherming. Dit universum is onveilig. We zijn toevallig ontwikkeld, en
beslist niet veilig. We zijn overgeleverd aan de grillen van de natuur. Alles gebeurt zo
random. Geen bedoeling. Geen liefde. Laten we het nou niet zo moeilijk maken. En
gewoon de gemakkelijke weg gaan. We worden geregeerd door niets liefhebbends.
Alleen maar strenge wetten. Oh, oh, die grijze wereld.
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Zingevings quote 13-5-14 14:38
Comment: ‘Maar wat wij hier aan heil en
heling ervaren, ontglipt ons steeds weer.
We hopen op wat we niet zien. Dat
kunnen we uitsluitend aards opvatten: we
hopen dat de kracht die we nu niet in
onszelf voelen en die we niet zien, in ons
tevoorschijn komt, dat de liefde die ons is
ontglipt, weer opbloeit. Maar we kunnen
dit ook betrekken op het eeuwige leven.
We leven hier in de hoop op iets wat ons
pas bij onze dood te wachten staat en wat
ons diepste verlangen in vervulling doet
gaan. De hoop op wat wij niet zien,
verliedt ons er niet toe om onze
verantwoordelijkheid voor de wereld te
verwaarlozen. Integendeel, de hoop sterkt
ons om ons hier in te zetten voor vrede en
gerechtigheid en om te werken aan
onszelf en aan onze zelfwording. Maar
tegelijk ontlast de hoop ons. Wij hoeven
hier niet alles te realiseren. Dat bevrijdt
ons van de druk om te presteren, om
onszelf hier al perfect te willen maken.’
Bron: ‘Wat komt er na de dood?’ – Anselm
Grun
Zingevings quote 12-5-14 12:53
Comment: ‘Natuurwetten kunnen op
zichzelf helemaal niets scheppen; ze geven
slechts een (wiskundige) beschrijving van
wat er normaal gesproken gebeurt onder
bepaalde vaste condities.... De wetten geven
ons de kans de beweging te analyseren en
een voorspelling te doen over de
toekomstige route waarlangs de bal zal gaan
(aangenomen dat er geen externe factoren
meespelen), maar ze zijn niet in staat om de
bal in beweging te brengen, en ze kunnen
hem al helemaal niet laten ontstaan.’
Bron: ‘God in het vizier’ - John Lennox

De grote, gulle Gever wordt hierin gereduceerd tot minder groot, en minder gul. Hij
blijft een gever, maar we weten niet of Hij ons werkelijk liefheeft, of wat Hij van ons
verwacht. Misschien is Hij gewoon een Gever, of zelfs met kleine ‘g’. Een gever. En
geeft Hij wel, maar is Hij niet van harte in ons geinteresseerd. Dat Hij geeft betekent
niet automatisch dat we Zijn hart kennen. Is dit het dan? Hij is een god op een afstand.
Een ontwerper die ons verder met rust laat. En beeld ik me de liefdevolle persoonlijke
uitnodiging in?
Stel dat ik inga op de uitnodiging. Dan weet ik een ding zeker. Het wordt een non‐
conformistische weg. Ik zal mijn leven anders gaan inrichten dan mijn meeste
leeftijdsgenoten. Mezelf kennende, zal ik dan niet alleen op bezoek komen. Dan zal ik
met haar gaan leven. De liefde, geloof en hoop brengen waardoor haar leven binnen
beperkte omstandigheden misschien wel zal gaan bloeien.
Het wordt zeker een eenzame weg. Ook al is Den Haag een mantelzorgvriendelijke
stad en zijn erg genoeg steunpunten om je verhaal kwijt te kunnen. Toch ken ik
niemand in mijn omgeving die deze keuze voor zorg heeft gemaakt. En mochten ze de
keuze maken dan zijn ze zeker niet in dezelfde levensfase als ik.
Dwars tegen alle obstakels in groeit er toch langzaam een overtuiging in mij. Dat in de
economie van de grote Gever het offer van het eigen ik gebracht mag worden. Geen
dwang van buitenaf, maar vanuit een intrinsieke drive aangevonkt door de liefde. De
geschiedenis van het volk met de grote Gever is er vol van. Zij leefden voor Hem, en
we zien daar wat het betekent om die weg van genade en rechtvaardigheid te gaan.
Op deze weg ontvang je wat je nodig hebt: genade. En ze leefden om de
rechtvaardigheid, het ‘volle’ leven, van de grote Gever zichtbaar te maken. Zo ook bij
mij. Diep van binnen groeit de overtuiging dat ik op die plek naast mijn madre
werkelijk een verschil kan maken. Aan mij de keuze om op die uitnodiging in te gaan.
Sinds het begin van mijn spirituele avontuur met Christus krijg ik een hart voor mijn
naaste. Speciaal voor degene die op mijn pad komt. Ik probeer dan klaar te staan. Om
met Hem mee te bewegen, om Zijn liefde zichtbaar te maken. Ik wil werkelijk een
‘geschreven brief van Christus’ zijn, zoals de spirituele verslagen daar vele
voorbeelden van kent. Dat mensen door mijn leven iets van de grote Liefde gaan
proeven. Gelukkig sta ik hierin niet alleen. Ik voel een soort connectie met mensen die
een zelfde soort mindset hebben als ik. Die zich helemaal onderdompelen in de
goddelijke relatie. De geboorteplek bij uitstek van ware kameraadschap. Dit is
waarschijnlijk iets in mijn karakter. Een bepaalde radicaliteit uit liefde voor Christus
spreekt me aan. Je gaat voor iets, of je gaat er niet voor. Voor de helft, op halve
kracht geldt volgens mijn normen niet. Ik ken dan weinig twijfel en duik dan met huid
en haar ergens in. Een beetje zo’n temperament als Petrus, een van de eerste volgers
van Jezus. ‘Heer, was niet alleen mijn voeten, was me dan maar helemaal.’ Dit zal wel
te maken hebben met het feit dat mijn verbeelding me in beweging brengt. Een
gezamenlijk collectief verhaal stimuleert mijn verbeelding. Mensen die met de neus
dezelfde kant op staan, die op een bepaalde manier in het leven staan geven mij
energie. Voor mij geeft dit spirituele verhaal van de grote Gever en de mensen die de
liefde van de grote Gever gewaarworden mij de nodige energie. Voor hun is deze
liefde een realiteit in hun leven en ze laten zich er door veranderen.

36

Zingevings quote 13-5-14 14:38
Comment: ‘De fantasie van kinderen
kent geen grenzen. Daarom worden
kinderen zo gefascineerd door verhalen.
Een verhaal kan alle kanten opgaan.. Het
kind ondergaat het verhaal zelden als
waarnemer. Het kind kruipt in het verhaal
en ervaart het drama ervan van binnenuit.’
Bron: ‘Echo’s uit de eeuwigheid’ – John O’
Donohue

Hoe ik deze liefde ervaar? Dit heb ik bijvoorbeeld al bij de alledaagse ervaring van het
vallen van licht op een bloem. De indringende kleur nadert mij en doet mij naar adem
happen. Als andere mensen dit ook ervaren en we lopen polonaise op het feest van
herkenning, dan gaat het bruisen in mijn verbeelding. Door die gezamenlijkheid wordt
het verhaal dat ik in mijn verbeelding schrijf geloofwaardiger en niet alleen maar
gebaseerd op ‘wishful thinking’. Wanneer ik over dit gezamenlijke, dat gemakkelijk
utopische proporties kan aannemen, niet kritisch blijft nadenken kan het natuurlijk
gemakkelijk de eerste stappen naar zelfbedrog worden. Daarom ga ik niet alleen met
een open hart op weg, maar ook met een kritisch verstand. Zelfs wordt door deze
herkenning bij elkaar, in mijn beleving, het isolement van het individu een beetje
doorbroken. Wat ook weer gevolgen heeft voor openheid naar anderen. Deze
gezamenlijke kosmische liefdesdans, de gedeelde ervaring, geef me meer en meer een
heilige drive. Helemaal als ik merk dat ik het hart van de goddelijke liefde steeds beter
leer kennen. Dit allemaal binnen handbereik en zichtbaar geworden in de historische
en mystieke Jezus van Nazareth. Door de ervaren kameraadschap (‘de fellowship gaat
op weg’), de bemoedigingen onderweg, besef ik steeds meer dat ik anderen nodig
heb om alle kanten van deze liefdes‐diamant te leren kennen.
Ook krijg ik door de ontmoeting met het goddelijke veel liefde voor mensen. Ik bekijk
ze met andere ogen. Ook de lastigen onder ons. Niet alleen in termen van: wat kan jij
me geven? Maar meer vanuit: wat kan ik voor jou betekenen? Ik kijk naar de nood, ik
zie de nood en ik vraag mezelf af: wat kan ik hieraan doen? Hoe kan ik het verschil
uitmaken? Dit heeft vele verschillende uitingen: van het bezoeken van een jongen die
voor de trein was gesprongen (omdat hij dacht dat een ‘god’ dit van hem vroeg), tot
het weggeven van mijn favoriete leren jas aan een goede vriend die het nodig had. Ik
probeerde steeds meer de treden van de liefde van Bernard van Clairvaux te
beklimmen. Waarbij de eerste trede is: ik heb mezelf lief om mezelf. Dit herkende ik
duidelijk als het ego. De tweede trede: de mens heeft God lief om zichzelf. Dit merkte
ik duidelijk bij mijn eerste spirituele wending. Als ik het op Gods manier zou doen, dan
zou ik meer vervulling ervaren. De derde trede is: de mens heeft God lief om God. Ook
al komen de verwachtingen niet uit. En de vierde: de mens bemint zichzelf om God.
Wanneer we werkelijk leven vanuit de woorden die Hij zegt dat we zijn. En hier alle
bevestiging en erkenning uit halen die we als mens nodig hebben. Groeien in liefde, op
de plek van nood. Maar nu komt de nood wel heel dichtbij. Mijn lieve madre krijgt een
beroerte. En er komt nog een extra drama bij: ik was er op het fatale moment niet
voor haar. Ik moest weg, want ik had een concert die avond en was onmisbaar. Kan ik
dit mezelf vergeven? Juist op het moment van haar beroerte en het vervolgtraject
naar het ziekenhuis ben ik er niet. Ik worstel. Ik kan deze zorgtaak niet beginnen
vanuit een schuldgevoel.
Toch blijft er een soort vriendelijke uitnodiging door mijn moeders situatie op mij
afkomen. Alsof Christus, door en in mijn moeder, mij zelf uitnodigt tot een liefdesdans
met Hem. Deze dynamiek van de liefde kan Bernard van Clairvaux zo goed onder
woorden brengen, het heeft zelfs iets erotisch, om de intimiteit ervan treffend te
beschrijven: ‘’Het woord is vlees geworden; vlees is tot woord gemaakt; en die twee
ontmoeten elkaar in de kus op ‘Zijn’ mond. Ik vraag u, wat heb ik aan het gestamel van
de profeten? Laat liever hijzelf die schoon van gestalte is boven de mensen, laat hijzelf
mij kussen met de kussen van zijn mond.
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Zingevings quote 11-5-14 7:23
Comment: ‘Een evenwichtige
persoonlijkheid laat zich niet overheersen
door zijn emoties. Hij laat zich in zijn
emoties leiden door zijn redelijk inzicht. Hij
laat zijn verstand heersen over zijn gevoel.
Deze beide elementen vindt men ook in
het christelijke geloof. Geloof is kennis,
maar ook vertrouwen. In een depressie
blijft de kennis, maar het vertrouwen
schijnt te falen. Want vertrouwen is
emotioneel van aard, en het is juist in ons
emotionele leven dat de depressie ons
treft.’ Bron: ‘De kunst om als christen te
leven’ – Ralph Heynen
Zingevings quote 13-5-14 15:44
Comment: ‘Als het pastoraat in de
toekomst werkelijk vruchtbaar wil zijn,
zullen we ons van het ethische naar het
mystieke vlak moeten begeven.’ –
‘Pastoraat en spiritualiteit’ – Henry
Nouwen

Zingevings quote 12-5-14 13:05
Comment: ‘De meeste mystici
ontdekken bijvoorbeeld op een gegeven
moment iets wat ze op de een of andere
manier benoemen als hun eigen
nietigheid. Ze komen erachter dat ze niets
zijn, dat hun ik niets is. En hoewel die
ontdekking hen volkomen radeloos zou
kunnen maken, worden ze er juist door
vervuld van een allesomvattende liefde,
die hen in staat van onuitsprekelijke
vreugde brengt.’ Bron: ‘God’ – Frederic
Lenoir

Ik luister niet langer naar Mozes, want zijn tong is mij te traag geworden. Jesaja’s
lippen zijn onrein. Jeremia kan niet spreken omdat hij maar een kind is en al de
profeten zijn sprakeloos. Hij, hijzelf, over wie ze spreken, laat hijzelf spreken; zelf
moge hij begeren, lustgevoelens tegenover Hem te koesteren, naar de kussen van Zijn
mond te verlangen en alles wat daarna komt.’ Deze liefdevolle uitnodiging maakt voor
mij het verschil. Anders maak ik die stap niet snel. Ik herken in mijn moeders drama de
uitnodiging van Christus, daarom maak ik die stap in vertrouwen. Misschien uit
natuurlijke liefde maak ik die stap tot een bepaalde hoogte, maar nooit zoals ik er nu
in duik.
De ernst van de situatie begint langzaam binnen te druppelen. Ze mag uit bed. Maar
ze kan niet lopen. Ze krijgt een rolstoel van het ziekenhuis. We maken heel wat ritjes
door het ziekenhuis. Ze geniet ervan uit bed te zijn. Maar dit is dan ook de enige
vooruitgang in haar leven. Want haar verlamming blijft. Haar rechterkant gaat door de
vele oefeningen niet uit zichzelf bewegen. Ze gaat niet vooruit, ze herstelt niet. De
schade aan haar hersenen is te groot. Ze kan niet meer praten en blijft halfzijdig
verlamd. Wat een tegenslag. We zijn verdrietig, we gaan met elkaar een periode van
rouwen in.
Voor mijn madre is het leven niet meer waard om te leven. 'Wat voor leven heb ik nu
nog, ik wil dood’, communiceert ze non‐verbaal. Haar wereld, onze wereld staat op z’n
kop. Dat ze niet meer wilt leven kan ik me ook nog eens helemaal voorstellen.
Maar gelukkig heeft mijn voorstellingsvermogen niet het laatste woord. Ik luister naar
haar, maar ik ga niet mee in haar neerwaartse spiraal. Vanaf die tijd begint mijn
bediening van empathie en bemoediging. Het begin van een diepe verbondenheid, die
me uiteindelijk verschillende keren langs de randen van het menselijk bestaan brengt.
Ik wil haar bemoedigen, want ik wil kiezen voor het relationele, voor solidariteit. Ik
word de meelijder bij uitstek. Ik blijf naar mezelf en naar mijn moeder de woorden van
mijn spirituele buddie communiceren: ‘houd goede moed, ik heb dit leven
overwonnen’. We hoeven niet op te geven. We kunnen ons wel overgeven. Vanaf dat
moment bidden we: ‘voor zolang u mij geeft’. Het gebed van vader Damiaan, de
beroemdste belg, die onder de melaatse medemens werkte. Een plek waar niemand
wilde gaan.
Vanaf het allereerste begin, toen het kopje viel, zie ik mijn moeder als een parel in het
stof. Zo kostbaar, maar tegelijkertijd niet altijd opgemerkt. Al heeft de hele wereld
haar vergeten. Ik wil haar het gevoel geven dat ze gewaardeerd en gezien is. Ze mag
op mij vertrouwen, mij belasten. Ze is niet teveel. Misschien in de ogen van de
maatschappij gedevalueerd, maar in de ogen van de grote Gever zo kostbaar. Dit
weet ik ergens diep van binnen. Maar mijn moeder wil dood. Ze heeft niets meer om
voor te leven.
Maar geleidelijk gebeurt er een wonder. Heel langzaam veranderen haar gedachten en
gevoelens. Ze legt een nieuwe basis voor haar identiteit. Niet meer gebaseerd op wat
ze bezit, wat mensen van haar zeggen, of wat ze doet. Waar we meestal onze wereld
(identiteit) meestal op bouwen.
De woorden van de grote Gever veranderen haar zelfbeeld. Ze leert steeds meer met
de woorden leven die de grote Gever liefdevol in haar oor fluistert: ‘je bent mijn kind,
mijn geliefde, mijn hart verheugt zich in jou’.
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Zingevings quote 10-5-14 19:41
Comment: ‘De samenleving verliest het
vermogen verbondenheid te kweken. Het
consumentisme van tegenwoordig drijft
het leven naar het eenzame isolement van
het individualisme. De technologie
pretendeert ons te verenigen, maar heel
vaak biedt zij alleen maar gesimuleerde
beelden. Het ‘global village’ heeft geen
wegen of buren; het is een anoniem
gevang waaruit alle individualiteit is
gebannen. De politiek lijkt verstoken van
de verbeeldingskracht die tot visioenen en
idealen leidt; zij wordt steeds meer
synoniem met het functionalisme van
economisch pragmatisme.’ Bron: ‘Echo’s
uit de eeuwigheid’ – John O’ Donohue

Elke keer weer, die aloude stem uit de eeuwigheid die tot haar spreekt. Gelukkig is dit
niet zomaar ‘wishfull thinking’. We zien dit werkelijkheid worden in het leven van
Jezus van Nazareth. De grote Gever blijft ons bemoedigen en naast ons staan. Dit is
Zijn ware karakter. Hij heeft het goede met ons voor. Ook al gaan we onze eigen weg.
Hij blijft ons zoeken en bevestigen. We kunnen nu eindelijk afrekenen met negatieve
beelden van de grote Gever die onze liefdesrelatie ondermijnen.
Langzamerhand worden deze woorden meer en meer waarheid in haar leven. En ze
verandert. Ze gaat zichzelf herdefinieren. Veel van haar zekerheden en vrijheden zijn
weggevallen. En toch pakt ze het leven weer op. Misschien is het wonder (wat we
zouden verwachten) nog niet geschiedt, maar een ander wonder is met grote
zekerheid de revue gepasseerd. Ondanks haar verandering moeten we ons bij haar
beperkingen neerleggen. Ze herstelt niet. Het grote wonder blijft achterwege. We
gaan het lange traject van zorg in. En wij, mijn twee oudere zussen Sonja, Hilda en
mijn oudere broer Peter, met haar.
En toch blijven we hopen op een groot wonder... want hoop doet tenslotte leven.
Ik verzeker haar dat ze het allemaal niet alleen hoeft te doen. We zijn er voor haar. We
verlaten haar niet. Ik verlaat haar niet. ‘Ik blijf bij je’, zei ik tegen haar. Voor mij is dit
dan ook de mooiste woordfrase in het Nederlandse taalgebied, veel mooier dan de zo
uitgeholde woorden ‘Ik hou van je’.
Ik laat haar niet alleen. Ik verhuis terug naar Den Haag en ga samen met mijn broer in
haar huis wonen. Ik wil dichtbij haar zijn, dan kan ik er snel zijn, mocht er iets aan de
hand zijn. Als het aan mij ligt zal ze zich nooit eenzaam voelen.
Eenzaamheid is verschrikkelijk en is de grootste epidemie van onze beschaving. En
daarbij weet ik bijna zeker dat ook voor de grote Gever eenzaamheid schrijnend is. We
zijn namelijk tot leven geroepen voor relaties, met anderen en voor anderen. De
meest vervullende dingen van dit leven liggen op het gebied of niveau van relaties.
Hoe dominant het reductionistische natuurwetenschappelijke wereldbeeld ook
aanwezig is. Ik wil het zelfs sterker uitdrukken: we kunnen niet zonder anderen. De
selfmade man is een mythe. We hebben elkaar nodig. Bij onze geboorte zijn we al
afhankelijk van anderen. En dit zal ons hele leven zo blijven. We blijven ons hele leven
in relaties staan. Dat we anderen nodig hebben zien we ook bij die spirituele
excentriekelingen van Jahweh. Ik heb het nu over de kleine en grote profeten van
Israel die namens de grote Gever spraken. Ze stonden soms helemaal alleen met de
woorden van de grote Gever brandend in hun hart. En toch beloofde de grote Gever
dat hij ze niet alleen zou laten. Zo konden ze tegen de heersende mening in voor Gods
zaak gaan staan. De grote Gever erkende de eenzaamheid van de profeten en
beloofde hun dat Hij hun niet in de steek zou laten. Hun rechte rug was niet omdat ze
alles uit eigen kracht deden. God liet hun niet in de steek. Hij gaf hun bemoedigende
relaties, zodat ze door konden gaan.
Ik ben geen profeet, mijn madre ook niet. Maar in het leven van de profeten kunnen
we zien dat God niet wilt dat de mens alleen is, of alles alleen moet doen.
We zien dit natuurlijk helemaal duidelijk in de groep rond Jezus van Nazareth. Onze
spiritualiteit is nooit solistisch bedoeld. We worden aan elkaar gegeven, de kring rond
Christus. Zo ben ik door de grote gulle Gever bedoeld.
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Zingevings quote 13-5-14 14:38
Comment: ‘Hoe dichter we bij onze
geliefde zijn, des te sterker voelen we dat
we niet voldoen aan onze eigen
verwachtingen. En we lijden juist in onze
liefde onder onze tekortkomingen, onder
onze onbuigzaamheid en onze
geslotenheid, onder ons onvermogen om
de ander echt te ontmoeten en werkelijk
lief te hebben. De liefde van de
medemens breekt ons open. Ze reinigt
ons van alles wat troebel is in ons. We
kunnen ons niet met de liefde inlaten
zonder bereid te zijn om de pijn van de
reiniging en de loutering toe te laten.’
Bron: ‘Wat komt er na de dood?’ – Anselm
Grun
Zingevings quote 12-5-14 13:10
Comment: ‘Ik vind het positivisme van
Comte nogal simplistisch. Het komt
overeen met het zogenaamde scientisme,
een absoluut geloof in de wetenschap dat
op zijn beurt een soort religie is geworden.
In de loop der tijden zijn we erachter
gekomen dat de wetenschap niet overal
een antwoord op heeft en bovendien tot
technologisch uitvindingen kan leiden die
dood en verderf zaaien.’ Bron: ‘God’ –
Frederic Lenoir

Mijn spiritualiteit mag ik beleven in een gemeenschap. Dit natuurlijk met mijn
spirituele buddie, mijn master, als inspiratiebron. Jezus vormde een team om zich
heen. Ik wil hem hierin ook volgen. Dit is niet omdat hij mij wilt beperken. Dit is omdat
mijn natuur het beste tot zijn recht komt in een gemeenschap. De natuur van de mens
is sociaal omdat we naar het beeld van God ontwikkeld zijn en God is liefde. De
ultieme geestelijke realiteit, is meer dan individuele ervaringen of spirituele
ervaringen, hij is gegrondvest in gemeenschap. Een gemeenschap die beweegt in
realistische, niet zoetsappige, liefde. Dit heeft mijn madre ook zo mooi voorgeleefd in
de verzorging van mijn vader. Het heeft natuurlijk iets ironisch. Mijn moeder wilde
beslist niet dat mijn vader in een verpleeghuis terecht zou komen. En nu is er een
grote kans dat mijn moeder in een verpleeghuis terechtkomt.
Mijn vader was ook ziek. Hij had Alzheimer en Parkinson. Als ik aan hem denkt komen
er beelden van een oude trillende man in mijn hoofd. En het gevoel van een
drukkende sfeer, waarin hij zich langzaam voortbeweegt. Mijn vader werd
vergeetachtig. Hij legde zijn portemonnee ergens neer, dan vergat hij waar die het
had neergelegd. En wij waren dan het slachtoffer. Wij zouden zijn portemonnee
hebben en achter zijn geld aanzitten. Dit waren moeilijke momenten voor mijn madre.
Hij kon behoorlijk agressief reageren. In het begin nog met woorden. Later was hij hier
ook niet meer toe in staat. Dan duwde hij voornamelijk van zich af. Maar we lieten
hem niet alleen. Ook verschoonde ik hem, als hij het weer eens in zijn broek had
gedaan. En dan de nachtelijke avonturen. Hij verdween dan de straat op, terwijl we
toch de deur op slot hadden gedaan. Hij had de deur op een of andere wonderlijke
manier open gekregen. We weten nu nog steeds niet hoe die hem dan openkreeg.
Dan stuwde onrust hem voort. Hij wilde dan het huis uit de straat op. Dit was dan de
enige optie. En natuurlijk vergat hij dan de weg terug. Dan ging ik samen met mijn
broer de straat op om hem te zoeken. Uiteindelijk heeft mijn madre en wij, als haar
team, 13 jaar voor mijn vader gezorgd.
In die periode had ik ook het gevoel dat ik mijn madre moest beschermen tegen mijn
vader. Mijn vader was nogal driftig aangelegd en hij was op zijn oude dag nog sterk
ook. Dat heb je met een vader die Olympier is geweest. Hij was turner. Voor Epke
Zonderland was hij een van de laatste Nederlandse turners die met de Olympische
Spelen op dezelfde onderdelen als Epke had meegedaan. En hij kon nog weleens uit
zijn slof schieten. Dit aanschouwend, maakte mij nogal beschermend naar mijn madre
toe. Mmmmm, voer voor psychologen. Want in deze kleine eenheid van het gezin
liggen de meest essentiele gedragspatronen redelijk vast. Onze eerste ervaringen van
vertrouwen, geluk, angst, vriendschap, blijdschap en teleurstelling en onze eerste
reacties op die ervaringen hadden plaats in ons ouderlijk huis. Dus hier heb ik dus
gedeeltelijk geleerd om mijn madre te beschermen. Zou ik gewoon deze
gedragspatronen hebben over genomen? En dat ik nu mijn madre wilde beschermen
tegen de bruutheid van het leven? Een prachtige case. En nogmaals: bijzonder voer
voor psychologen. Wat is er toen in de kleine Marcel gevaren zodat hij het verlangen
kreeg om naast zijn moeder te leven en voor haar te zorgen?
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En kijk eens wat ik in een boek over zelfreflectie tegen kwam: ‘Die zelf bedachte
schema’s van handelen, de gedragspatronen die het kind via de gewenning heeft
ingevoerd, bepalen voortaan de levenshouding van de mens. Ze worden zijn
karaktertrekken. Hij slaat ze op in zijn onderbewustzijn. Je zou het onderbewustzijn
ook daarom kunnen noemen: het kind in de mens, ook in de volwassen mens. Want
wij dragen die gedragspatronen waarvoor we als kind hebben gekozen, heel ons leven
mee. We zullen ongemerkt altijd reageren op eenzelfde manier als die we ons hebben
aangewend in onze vroegste jeugd.’
Heeft dit dan toch het finale woord? De patronen die ik ontwikkelde vanaf jonge
leeftijd. Gevangen door deze patronen beweeg ik mij door het leven. Maar als ik voor
die weg kies die langzaam opdoemde dan drijft de liefde mij toch zeker? Of is dit ook
een illusie? Is de ‘playground’ van de hardnekkige liefde een illusie? Al die scenes van
hardnekkige liefde die mijn moeder tentoonspreidde richting mijn vader. Allemaal
illusies...
Is dit nu werkelijk zo? Heb ik hierin geen keuze? Als ik diep van binnen probeer te
kijken, op de bodem van mijn hart, dan kan ik het alleen maar als volgt omschrijven:
‘de liefde drijft mij’. Liefde zorgt ervoor dat ik naast mijn madre wil komen. Naast haar
rolstoel, naast haar bed. Dan heb je weer die spirituele buddie nodig om te zien wat
echte liefde is, zodat je Hem hierin kan volgen. Een toewijding van de wil gebaseerd
op een overtuiging dat we zijn gemaakt om lief te hebben. Dat de grote gulle Gever
liefde is, ondanks alles.
Samen met de liefde groeit er ook een sterke overtuiging. ‘God wil mij iets leren op die
pijnlijke plek naast haar’. Waar het meeste van de tijd machteloosheid, nutteloosheid
en hopeloosheid heerst. Juist daar. Naast die vrouw die het moeilijk heeft, die soms
niet weet waar ze het zoeken moet. Tuurlijk heeft het overwegen van mijn keuze
deels te maken met het voorbeeld dat ze heeft laten zien. En tuurlijk omdat het mijn
madre is. Allemaal uit liefde voor mijn madre.
Maar als ik heel eerlijk diep naar binnen kijk kan ik het nooit volhouden als mijn
drijvende kracht of leit‐motiv niet spiritueel is. Om het theologisch even uit te
drukken: de grotere liefde van Christus dringt mij, met Zijn Geest beweeg ik mee. De
liefde van Christus in mij die dringt mij. Zijn Geest in mij dringt mij en verandert mij.
Hoe weet ik dit? Mijn relatie met Christus lijkt zich nu al te verdiepen. Ik bevind mij in
een nog groter liefdesverhaal, dan alleen uit natuurlijke liefde voor mijn madre. Dit
weet ik zeker. Ik voel het. Ik ervaar het. Ik merk het. Teveel ontmoedigingen omringen
mij, om dit alleen maar uit mezelf te doen. Niet alleen vanuit mezelf, of vanuit de
beperkte, beperkende, moeilijke relatie met mijn madre.
Ik word geroepen door de liefde. En dit drijft me de jaren door. Steeds weer tot de
slotsom komen dat ik het mag doen. Het is geen verplichting. Niemand verplicht mij.
Het is de liefde die mijn uitnodigt. En dan geen zoetsappige liefde. Nee, die liefde die
uit de hemel kwam om naar deze vijandige wereld te komen. Een vastberaden,
onverschrokken, moedige liefde. Zo mooi geformuleerd in het boek ‘Loving people’
van Henry Cloud: ‘Liefhebben heeft te maken met het tonen van karakter.’
Zijn Leven dat liefde is drijft mij. En naastenliefde begint niet met een gevoel van
sympathie maar met een daad. De daad breekt het innerlijk open voor de liefde.
Daarom wilde ik steeds weer naast haar rolstoel en bed komen. Als daad.
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Zingevings quote 11-5-14 6:47
Comment: ‘In zijn school leren we ons
gewonnen te geven, juist daar waar we
ons het zwakst weten en ons het diepst
schamen (2 Kor. 12:7-10). Langs de poort
van onze zwakheden ontdekken we Gods
kracht, en anders niet. Paul Claudel: zelf
een bekeerling van formaat, heeft ergens
dit woord neergeschreven: ‘Jezus inniger
dan het schaamtegevoel’. Jezus zover
binnenlaten dat niets voor hem verborgen
blijft en alles in zijn helende en
herscheppende liefde mag delen, tot lof en
eer van de Vader – daar komt het op
aan... Geef mij je zonden, dat ik je ze mag
vergeven. Pas dan wordt de mens een
nieuw schepsel, naar Gods beeld en
gelijkenis herschapen, in de ware vrijheid
van de Geest. Geef mij je zonden,
onthoud mij ze niet. Vergeven en
verzoend zul je, in mijn liefde herboren,
iedere mens vergevingsgezind bejegenen
en hun mijn redding nabij brengen. Tot
een dergelijke vrijheid die de gestalte van
Christus in ons is, worden we in het
voetspoor van Paulus gevormd (Gal.
4:19).’ Bron: ‘Leven vanuit de dood’ –
Anselm Grun

Mijn madre communiceert vaak non‐verbaal tegen me: ‘denk toch aan jezelf, ga voor
een gezin’, en al het andere. En ik stel haar dan gerust. ‘Mam, ik leef voor de liefde. Als
u er niet zo zijn, zou de grote Gever mij iemand anders geven om lief te hebben. U
hoeft u niet schuldig te voelen.’ Door deze woorden wordt ze elke keer weer
gerustgesteld. Elke keer stel ik haar weer gerust en kom ik er weer op terug. Ik mag
uit vrije wil dit doen, het is geen verplichting. Ik probeer er elke keer weer voor te
kiezen. Door de liefde gedreven. En ik weet dat deze keuze, voor de zelfopofferende
liefde, grote gevolgen voor mij zal hebben. Niet alleen dat mijn leven een leven van
veel gemiste kansen kan worden. Volgens mijn psycholoog een logisch gevolg van de
keuzes, en ik moet niet verwachten dat anderen dat zullen snappen.
Maar dat mijn leven ook een richting op zou kunnen bewegen van een verdiepende
relatie met Christus zelf. Hierdoor kan ik ook steeds meer existentieel zicht krijgen op
wat Hij voor mij heeft gedaan. Wat in dit leven werkelijk belangrijk is. Wat in de
eeuwigheid blijft bestaan.
Want geloof, hoop en liefde zullen daar belangrijk zijn. En dan vooral de liefde, dus
ook wat je uit liefde hebt gedaan. Want de eeuwigheid is het klimaat van de liefde,
waar een persoonlijke God nummer 1 staat. Ik bereid mijn madre voor op dit
kwalitatieve leven. Met als ultieme climax de ontmoeting met haar grote Liefde, haar
bruidegom. Jezus van Nazareth. Dit geeft zo’n verdiepende verwachting aan de
eeuwigheid. Om maar met de woorden van het begin van de film de ‘Gladiator’ te
spreken: 'Alles wat we hier doen galmt na in de eeuwigheid...' Hier leef ik elke dag
mee, naast de broosheid van mijn moeders bestaan. En het besef van de eeuwigheid
wordt steeds dieper en rijker.
Ik zie steeds meer de uitdaging van het komen naast mijn madre. Als mijn vertrouwen
in de grote Gever daar zou kunnen overleven, dan zou het overal kunnen overleven.
Die plek naast mijn madre kan een plek van transformatie en kennen worden. Het
kennen van Christus op een existentiele manier door het groeien in afhankelijkheid
van Hem. Daardoor langzaam transformeren en meer op Christus lijken. Waar het
Nieuwe testament zo duidelijk over spreekt. ‘We zijn een geschreven brief van
Christus.’ ‘We hebben de gezindheid van Christus’. ‘Christus in ons de hoop op
heerlijkheid.’ Lekker samen transformeren. Het kan dus een schokkend aantrekkelijke
plek worden. Schokkend, omdat het een verwarrende plek is. Aantrekkelijk, omdat er
een bepaalde puurheid, eerlijkheid kan groeien. Ook zou het een plek kunnen worden
van ontwikkeling. Door de jaren heen ben ik bevestigd in mijn capaciteiten als leider.
Was het een uitnodiging van de grote Gever om juist mijn leiderschaps‐capaciteiten op
die kleine plek te ontwikkelen? Ik, die altijd groot dacht, werd nu op een kleine plek
gestationeerd. Zoals Bill Hybels mooi formuleert in het ontwikkelen van leiders: ‘Lead
where you are’. Leiderschap kan je overal uitoefenen. Hier ben ik wel achter. De meest
eenvoudige structuur waarin leiderschap een rol speelt begint al met de ontmoeting
tussen twee mensen. Hier leiden we elkaar al in een proces van het ene punt naar
hetandere, van het ene gezichtspunt, de ene overtuiging naar de andere. Zou het niet
kunnen zijn dat we juist in die een‐op‐een‐ontmoeting de beginselen van het christelijk
leiderschap ontwikkelen? En dat wat we daar leren ook toegepast kan worden in
ingewikkeldere leiderschapsrelaties? De kleine moeilijke wereld van mijn madre wordt
steeds meer een wereld van mogelijkheden en verdieping.
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Zingevings quote 12-5-14 13:50
Comment: ‘Natanael ziet en is gezien,
kent en wordt gekend, en in een ogenblik
gaat alles voor hem open, zowel de
schriften als de hemel. En dit opengaan is
onbegrensd, gaat door als een
aanhoudend proces... In dit visionaire
spreken komt de nieuwe heilseconomie
ter sprake: hoe met het ontvangen van het
vleesgeworden woord de mensen het
vermogen krijgen kinderen van God te
worden; Van zijn volheid ontvangen wij
allen: genade op genade (Joh 1:12-16).
Hemel en aarde wisselen continu in en
door deze Mensenzoon uit.’ Bron: ‘De
Jezusruimte’ - Benoit Standaert
Zingevings quote 13-5-14 15:23
Comment: ‘Het is een grote illusie om
met betrekking tot het leiderschap te
denken, dat mensen uit de woestijn geleid
kunnen worden door iemand die daar
nooit geweest is. Ons leven is vol
voorbeelden die ons zeggen dat
leiderschap vraagt om begrip en dat
begrip vraagt om te delen. Zolang we
leiderschap definieren n termen van het
voorkomen of het stellen van precedenten,
of in termen van verantwoordelijk zijn voor
een of ander abstract algemeen goed,
vergeten we dat er geen andere God is
die ons redden kan dan een lijdende God,
en dat geen ander zijn volk leiden kan dan
hij die door hun zonden gekneusd is.’
Bron: ‘Pastoraat en spiritualiteit’ – Henry
Nouwen
Zingevings quote 13-5-14 18:33
Comment: ‘Leven met Adam heeft me
voorgoed rijker gemaakt. Vanuit het
perspectief van deze wereld heeft onze
relatie helemaal geen betekenis... Ik ging
tot de Ark behoren en vond in Daybreak
een thuis dankzij Adam – omdat ik hem
vrij en zonder bijbedoelingen in mijn
armen mocht houden en aanraken. Adam
gaf me het gevoel dat ik ergens bij hoorde.
Hij hielp me mijn lichamelijkheid te
accepteren, zorgde dat ik me thuis ging
voelen in een gemeenschap, en liet me in
ons samenzijn Gods aanwezigheid
ervaren...Ik heb over Jezus’ leven gehoord
en gelezen, maar ik heb hem nooit kunnen
aanraken of zien. Adam kon ik aanraken.
Ik heb hem gezien en zijn leven gevoeld.
Ik heb hem aangeraakt als ik hem in bad
deed, zijn baard schoor en zijn tanden
poetste. Als ik hem voorzichtig
aankleedde, met hem naar de tafel liep
om te ontbijten, en hem hielp de lepel naar
zijn mond te brengen. hebben hem
aangeraakt als ze hem masseerden,
oefeningen met hem deden, en met hem
in het zwembad zaten... We hebben
allemaal ervaren dat het aanraken van
Adam ons op de een of andere manier
geheeld heeft.’ Bron: ‘Adam’ – Henry
Nouwen

Ik wil eigenlijk helemaal niet naar de voordelen kijken. Het blijft gewoon een moeilijke
plek waar mijn madre aan het lijden is. Een heilige shit weg dus. Ondanks de
verschuiving in mijn denken, blijft toch het enige dat echt overblijft die uitnodiging
van Christus om Hem beter te leren kennen. Er groeit een hardnekkige, niet uit te
roeien, overtuiging. Hoe diep mijn madre ook zinkt, de grote Gever is daar ook
geweest, gaat zelfs dieper. En daar kan ik Hem leren kennen. ‘Niets kan mij scheiden
van de liefde van God welke geopenbaard is in de Here Jezus.’
Op die ondraaglijke plek kunnen we het uithouden. Waardoor? Door onze capaciteit
om lief te hebben. Onszelf, elkaar en de grote Gever. De Liefde deed de grote Gever
wonen in een menselijk lichaam, van een eenvoudige timmerman. Zo woonde Hij
onder ons en leed Hij. Daarom begrijpt hij ons zo goed en kan hij midden in onze
menselijke ervaring er plotseling zijn, en spreken. Te wonderlijk voor woorden, de
grote gulle Gever haalt ons niet altijd uit de problemen, of neemt onze pijn weg, of
maakt dat iemand van ons gaat houden, maar hij is altijd bij ons. Hij is niet bang van
onze pijn.
Compassie betekent bij iemand zijn, of liefhebben waar er lijden is. Wanneer we
zeggen dat de grote gulle Gever een compassievolle Gever is, dan betekent dat dat Hij
bij ons is. Dit lezen we zo duidelijk in de brieven die ons bij de grote gulle Gever
moeten brengen. Bijvoorbeeld in een brief aan de Filippenzen. Hoofdstuk 2, regel 6‐11.
‘Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er
afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens.’ Met
andere woorden: de grote gulle Gever, de compassievolle, kon niet anders dan naast
ons komen. Ook zo mooi beschreven in zijn naam ‘Immanuel’, God met ons.
Zo is dus mijn spirituele buddie. Hij is niet zonder meer vol compassie; zijn
compassievolle dienst en nederigheid laten ons zijn goddelijkheid zien. De Gever
demonstreert ons zijn liefde voor ons door zijn lijden. Als ik deze waarheid aanneem
zal deze gecomplementeerd worden door compassie. Het spirituele leven wordt
geleefd in het vuil van de aarde. Compassie is niet voor de timide mensen. Door te
leven in de kracht van de Gever maakt dat ons oneindig dapper.
Als wij, de mensen die vertrouwen op het karakter van Jezus van Nazareth en die
steeds meer op hem gaan lijken, de meest ‘volle’ openbaring zijn waardoor de
maatschappij iets van de gulle Gever kan zien, dan zouden we met compassie bereid
moeten zijn in elk helle‐gat neer te dalen.
De grote Gever nodigt mij uit om mijn madre spiritueel te begeleiden. Om de weg van
Christus te gaan. Die moeilijke weg van opoffering uit liefde, vastberadenheid door
vertrouwen.
In dit alles kent de grote Gever haar persoonlijk. De grote Gever kent niet alleen de
hele wereld, maar juist mij als individu en ook haar. Durf ik hierin mee te bewegen,
zodat ik die waarheid ga belichamen. Christus geloofde toch in de ontmoeting met het
individu. Er speelt in deze bekende worsteling iets groters af dan mijn kleine
individuele leven. Maar de vraag blijft: waarom wil ik me hieraan overgeven?
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Zingevings quote 13-5-14 15:50
Comment: ‘Persoonlijke betrokkenheid
wordt gedragen door een steeds groeiend
geloof in de waarde en de zin van het
leven; maar de diepste motivatie om onze
medemens te begeleiden op weg naar de
toekomst is hoop. Want hoop maakt het
mogelijk om verder te kijken dan het
vervullen van urgente wensen en
dringende verlangens en opent een
visioen aan gene zijde van het menselijk
lijden en zelfs van de dood. Een
christelijke leider is een mens met hoop,
wiens kracht in laatste instantie niet
gebaseerd is op zelfvertrouwen ontleend
aan zijn persoonlijkheid en evenmin op
bijzondere verwachtingen van de
toekomst, maar op een belofte die hem
gegeven is.’ Bron: ‘Pastoraat en
spiritualiteit’ – Henry Nouwen

Ik voel de uitnodiging. Tegelijk blijf ik de angst voelen. Het eerste wat me treft aan de
zijde van mijn gehandicapte moeder is dat alle talenten die ik zo goed kan gebruiken
daar niets voorstellen. Ik kan daar geen enkele vaardigheid gebruiken die me in het
verleden zoveel applaus bezorgde. En als ik het wel kan gebruiken, dan met het
minimale resultaat. Want applaus zal ik daar naast mijn madre niet snel krijgen. Al is
het alleen al door het feit dat mijn madre niet kan klappen.
Dit is een bron van ongemakkelijkheid, want plotseling word ik met mijn naakte zelf
geconfronteerd. Open voor bevestiging en verwerping, omhelzingen en klappen,
glimlach en tranen, alles volledig afhankelijk van hoe mijn madre mij op dat ogenblik
beleeft. Hier begin ik mijn leven volledig opnieuw. Ik kan niet terugvallen op relaties,
bepaalde betrekkingen, een reputatie. Deze ervaring zal in veel opzichten nog de
belangrijkste ervaring van mijn nieuwe leven worden, omdat hij me dwingt mijn ware
identiteit te ontdekken. Mijn madre dwingt me. Dit gebroken, gewonde en volledig
onopvallende mensje zal mij dwingen afstand te doen van mijn belangrijkste ik. Dit ‘ik’
die dingen doet. Dingen laat zien. Zich bewijst, construeert. Naast mijn madre word
een kant van mij zichtbaar waarin ik volledig kwetsbaar ben, open in het ontvangen
van liefde en het geven ongeacht mijn prestaties.
Hoe hou ik het uit op die moeilijke, ongemakkelijk, hopeloze, nutteloze, machteloze
plek? Ik weet het niet. Elk avontuur is altijd groter dan onze verwachtingen. En voelt
altijd groter dan ons kunnen. We gaan met innerlijke overtuiging en uit liefde gewoon
op weg. Of zoals in de Hobbit deel een wordt gezegd: ‘loyaal, eervol en met een
gewillig hart’. Hopend dat Gandalf op het juiste moment op het toneel zal verschijnen.
We zullen zien wat het avontuur ons gaat brengen.
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Zingevings quote 11-5-14 6:31
Comment: ‘Fear makes people
disobedient to the calling of the master.
Recently a friend asked me a question
about an area in my life for which the true
answer would have been embarrassing,
and I didn’t want to be embarrassed. So I
just lied. I had to go back and do repair
work that was very painful for me. When I
look back on it, I wonder, why did I lie?
Why do I ever lie? Usually to avoid pain. I
am afraid of what will happen if I tell the
truth. Fear prompts me to lie.’ Bron: ‘If you
want to walk on water...’ – John Ortberg

Zingevings quote 13-5-14 14:39
Comment: ‘Kinderen verlangen ernaar te
onderzoeken, te spelen en ontdekkingen
te doen.’ Bron: ‘Echo’s uit de eeuwigheid’
– John O’ Donohue

DISCIPEL‐LESSEN in dit landschap van het avontuur
‐ Als je iets als waarheid aanneemt, en je hebt het eerlijk overdacht, ga er dan voor en
laat je niet afleiden. Geef jezelf over aan die waarheid, leef eruit. Je kan alleen maar
beginnen waar je bent. Dit is op dit moment in het avontuur jouw enige
verantwoordelijkheid.
‐ Open je hart (grijp de ervaring), denk kritisch na (aanbidt met je verstand) en toon
karakter (volhardende houding). Alle mooie dingen in het leven worden door deze
drie tools verkregen.
‐ Liefde vraagt alles. Je kan niet halfhartig liefhebben.
‐ De uitnodiging tot een avontuur komt nooit gelegen.
‐ Je mag op avontuur gaan, je bent tot niets verplicht.
‐ Bepaalde zekerheden worden twijfelachtig.
‐ Het is altijd een uitnodiging van vriendelijke vasthoudende liefde. Het is niet iets
dwangmatigs of geforceerd.

Het avontuur vervolgt zich...
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Mijn godsbeeld
in dit landschap van het avontuur:

God, de heilige worstelaar
Ik sta, en ik mag staan.
Hij nadert mij.
Vanuit een onverwachte hoek.
Een ogenblik negeer ik hem.
‘Terug in je hoek’, schreeuw ik.
Hij weet hoe die mij moet benaderen.
Schijnbaar luister Hij.
Maar toch nadert Hij opnieuw.
Hij versnelt.
Ik pareer Hem.
En pak hem beet.
Een zwaai met de heup.
Ik raak uit evenwicht.
Toch weet ik mij te herstellen.
En tackel Hem in mijn val.
Het mag allemaal.
Ik wil het niet via de spelregels doen.
Mijn manier is het beste.
Als ik hem maar vloer.
Op de grond weet te krijgen.
Hij laat het allemaal toe.
Toch weet ik dat Hij zich inhoudt.
Hij laat mij mijn gang gaan.
Hij weet het, ik weet het steeds meer.
Het bekende wordt steeds aantrekkelijker.
Het lonkt.
Ik geef gehoor.
Ik blijf klein, en ben tevreden.
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OVERTUIGINGEN
waarop ik vertrouw in dit landschap:
(aangereikt het lezen van wijze spirituele boeken)
‐ De grote gulle Gever heeft geduld met mij.
‐ De grote gulle Gever nodigt vriendelijk uit.
‐ Hij heeft de weg in het Avontuur laten zien.
‐ Ik kan kiezen om de grote gulle Gever te beperken.
‐ Ik kom tot leven als ik me overgeef aan het avontuur.
‐ De uitnodiging tot een avontuur is er voor iedereen.
‐ Een grotere kracht is beschikbaar.
Het avontuur lonkt...
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Hoofdstuk 2

DE TWIJFEL OM HET
AVONTUUR IN TE STAPPEN

We komen uiteindelijk in de Preva terecht. Een verpleeghuis vlakbij mijn moeders
oude huis. Ik zit in het laatste jaar van mijn journalistiek opleiding. Heb alleen nog een
stage te lopen en scriptie te schrijven. Hiervoor hoef ik niet perse in Amersfoort te
wonen. Ik verhuis van Amersfoort weer terug naar Den Haag. Mijn broer en ik gaan in
het huis van mijn madre wonen. Vanaf dat moment komt er iedere dag iemand bij mijn
moeder op bezoek. We laten haar niet alleen.
In de film Jack the giant‐slayer wordt er iets diepzinnigs over avontuur gezegd:
‘Waarom het avontuur aangaan? Door het avontuur leer je hoe het leven in elkaar zit.
En door deze ervaring kan je werkelijk mensen helpen en dienen’ (vrij vertaald). Gelijk
na mijn moeders beroerte heb ik de stellige overtuiging dat de grote gulle Gever mij
iets wil leren op die plek naast mijn madre. Die plek van schijnbare hopeloosheid,
nutteloosheid en machteloosheid. Ik weet niet precies wat. Maar die stellige
overtuiging gaat niet weg. Ik gooi het maar op liefde. Hij wil mij vast liefde leren, een
diepe gelouterde vorm van liefde. Dit was natuurlijk niet helemaal uit de lucht
gegrepen, omdat de grote gulle Gever zichzelf als liefde heeft laten zien. En dan ook
uit liefde geeft. Daarbij ontvang ik in mijn hart zoveel stuwende liefde om daar op die
moeilijke plek te zijn, en te blijven. Door daar te blijven komt misschien wel iets binnen
handbereik dat ik niet direct had zien aankomen. Het doet me denken aan wat moeder
Theresa zei: ‘doe kleine dingen met grote liefde’. Ben benieuwd hoe dit mijn hart zal
veranderen. Maar kan ik deze grote liefde ook krijgen voor het verschonen van de
luier van mijn madre? Kan ik zelfs liefde van God krijgen om dit te doen? Maar het lijkt
allemaal zo plat: liefde van de Gever krijgen voor het verschonen van luiers. Is dit niet
een beetje bizar? Het moet toch gewoon gedaan worden, niet zeuren. Handen uit de
mouwen. Niet teveel reflectie, gewoon doen. Het hoeft allemaal niet zo verheven te
zijn. Maar aan de andere kant. Als we het verhaal van Jezus van Nazareth mogen
geloven, laat de grote Gever zich juist door schijnbaar platte dingen zien. Want zo’n
naakte messias gespijkerd aan een kruis komt ook wel behoorlijk banaal, profaan over.
Dit lijkt in eerste instantie weinig verheffends te hebben. En juist op die plek heeft
God uiteindelijk iets ongeevenaards bewerkstelligd. Onze redding van onszelf, en van
al onze bedrieglijke godsbeelden. Dit had niemand verwacht.
Zou ik God kunnen ontmoeten in de diepte van het mens‐zijn? Langzamerhand
probeer ik de stap te wagen. Ik ga steeds meer zorgen voor mijn madre. En wonder
boven wonder gaan de nodige handelingen me ook steeds beter af. Neem nu eens de
wc‐handeling. Ze laat door iets non‐verbaals weten dat ze graag naar het toilet wilt. Ik
maak aanstalten om haar op het toilet te zetten. Ik positioneer haar haar rolstoel
schuin naast de pot. Schroef haar blad van haar rolstoel af. Ik geef er een korte, maar
ferme, ruk aan. Zet het blad ergens tegenaan.
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Zingevings quote 10-5-14 19:35
Comment: ‘Onschuld is een staat van
onwetendheid en de bereidheid te leren
kennen. De wijsheid van de menselijke
geest, vooral van de kindergeest, staat er
borg voor dat het leren kennen van de
wereld in etappes gebeurt. De onschuld
van de kinderjaren wordt nooit totaal
doorbroken via een grote heldere of
duistere openbaring. Zij wijkt geleidelijk
voor nieuwe inzichten en ervaringen.’
Bron: ‘Echo’s uit de eeuwigheid’ – John O’
Donohue
Zingevings quote 13-5-14 13:51
Comment: ‘God wil Job duidelijk maken
dat in de schepping nu eenmaal niet alles
verloopt volgens onze opvattingen over
wat nuttig en nodig is. Er is veel dat
merkwaardig, raadselachtig,
onnaspeurbaar te noemen is.’ Bron:
‘Morgen zal het pasen zijn’ - A.F. Troost

Zingevings quote 12-5-14 13:29
Comment: ‘Mijn centrale bewering is
zeer direct: ons godsbeeld doet er toe. Het
kan God geloofwaardig of
ongeloofwaardig maken, plausibel of
hoogst onwaarschijnlijk. Het kan God ook
ver weg of dichtbij doen lijken, afwezig of
aanwezig. Hoe we ons een voorstelling
van God maken, heeft ook gevolgen voor
ons besef van waar het om gaat in het
christelijk leven. Draait het christelijk leven
om geloven, of gaat het om een relatie?’
‘Nooit kenden wij God aldus’ – Marcus
Borg

Vaak tegen het verkeerde, want hij valt vaak om. Als dit door causaliteit gebeurd dan
kijkt mijn madre me altijd even lichtelijk verwijtend aan. Niet te lang, dan zou het
storend worden. Maar ze hervindt zich. Haar mondje nog altijd speels verbolgen. Ik
doe voorzichtig haar verlamde been omhoog. Wip speels haar beensteun van haar
rolstoel. Vraag haar ten dans. Pak haar resoluut beet, zij pakt mij beet. We gaan staan.
Ik doe mijn hand onder haar derriere en til haar ietsje op en we draaien een beetje
dansend. Doe haar rok omhoog, broekje omlaag, gooi de luier tegen de muur. En laat
haar zitten. Daarna vice versa. Dit doe ik gemiddeld 10 keer in de week. En allemaal
met mijn rechterarm.
Goh, wat is mijn wereld plotseling klein geworden. Het verstikt me. Ik begrijp niet
waarom de grote Gever haar niet heeft beschermt. Ik begrijp ook niet waarom God
haar niet geneest. ‘Genees haar, nu’. Ik zeg het maar in mezelf. Ik wil haar niet
bezwaren. Vanaf het begin doe ik het zorgen niet alleen uit liefde voor mijn madre.
Maar wil ik het bewust ook uit liefde voor de grote Gever doen. Ik denk dat ik hierdoor
de zorg in een bepaald licht zie. Op een bepaalde manier, misschien wel op Zijn
manier. Ik kan het niet anders beschrijven dan dat ik Zijn ogen krijg. Ik merk dat alle
handelingen steeds meer daden van aanbidding worden. Elke keer weer mijn madre
op het toilet zetten als daad van aanbidding. Met mijn verstand, met mijn verbeelding,
mijn wil en hart. In mijn verstand herhaal ik de woorden van mijn spirituele buddie dat
Hij mij ziet, mij nooit alleen laat. In mijn verbeelding zie ik Zijn glimlach, omdat ik Zijn
daden doe. Zoals Hij zou handelen, met het hart op de juiste plek. Met mijn wil kies ik
ervoor om op die plek van mijn madre te zijn, omdat Hij er met zijn Geest ook is. Met
mijn hart zeg ik dat ik het uit liefde voor Hem doe, en sta ik open voor Zijn soms
extatische bevestiging, heel diep van binnen. Of zoals theoloog Packard het zo
treffend zegt: ‘Wanneer wij onze heiland prijzen, nadert Hij tot ons. Wanneer u Hem
zegt hoeveel u van Hem houdt, zal Hij u nog levendiger bewust maken van zijn liefde
voor u.’ Zo mooi beschreven in het boek ‘Oppervlakkigheid troef’. Maar toch... naast
mijn madre is het een kleine, enge wereld. Waar ik niet alles kan controleren. Waar ik
leef met het mysterie van het lijden, en het waarom. En waar gemakkelijke
antwoorden niet voor het opraken liggen. En dit ligt mij niet goed. Want ik ben
tenslotte een gedreven mannetje. Ik ben een persoon die in beweging is. Ik ben
visionair en creatief. Ik voel me eigenlijk niet thuis in zo’n kleine trage wereld. Hier
word ik pas echt met mijn onvermogen geconfronteerd. Geef mij maar het visionaire,
het ondernemende, het succesvolle. Hier krijg ik de bevestiging die ik denk nodig te
hebben. Die bevestiging die ik in mijn jeugd weinig heb gehad. Nu is het allemaal
binnen bereik. Ik heb die bevestiging nodig. Mijn ego groeit. Alles in het verlengde van
mijn talenten. Ik cross op de weg van resultaat. Het verlangde succes is onderweg,
slechts nog een kwestie van tijd.
En daar komt ook nog het volgende bij kijken. Er zijn door de jaren heen verschillende
profetieen over me uitgesproken. Bemoedigingen over hoe de grote gulle Gever mij in
de toekomst gaat gebruiken. Mensen voelen zich gedrongen iets door te geven van
de grote gulle Gever. Op verschillende plekken komen deze woorden op me af, de
mensen kennen me nog niet eens. Ik ben een wildvreemde voor ze. De woorden zijn
bemoedigend: dat ik een spirituele leider word. Dat ik een generaal in het spirituele
word. Ben benieuwd met hoeveel sterren? Allemaal grote woorden. Ik word speciaal
uit een groep naar voren gehaald, voor een speciaal woord. Ik weet niet waar ik kijken
moest. Ik heb er niet naar gezocht en toch gebeurt het.
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Zingevings quote 10-5-14 23:45
Comment: ‘Scripture, however, constantly
affirms that worship is a verb, not a noun. It
is something we do, not something we sit
through; something that engages us, not
something that we watch. The biblical view
of worship sees it as a lifestyle rather than
an isolated act. Paul wrote, ‘Therefore, I
urge you, brothers, in view of God’s mercy,
to offer your bodies as living sacrifices, holy
and pleasing to God – this is your spiritual
act of worship (rom. 12:1). True worship
involves offering ourselves as living and
constant sacrifices. Such worship means
that everything we do reflects our love for
the Lord, our desire for intimacy with Him,
and our willingness to serve His cause.
Serving the poor, coaching little League,
watching a movie, listening to the radio,
cooking a meal, working on the job, raising
children, and loving a marriage partner can
all be acts of worship that come from
waiting on the Lord.’ Bron: ‘Sacred wating’
- David Timms

Allemaal mooie, bemoedigende woorden die namens de grote gulle Gever worden
gesproken. Maar niemand heeft het over een rolstoel, waarnaast ik plaats mag
nemen. Niemand had het over zo’n verstikkende plek, waar niet veel plek is voor
menselijke grootspraak.
Kan ik het menselijke spektakel loslaten? Het ondernemen, het creatieve. Waarvan
toch veel in het verlengde van mijn hunkering naar controle en zekerheid ligt. En dat ik
een andere, (on)gewone weg opga. Maar is dit eigenlijk wel mijn weg? Of beeld ik het
me gewoon in? Een andere vraag dringt zich op: kan ik dit wel? Ik heb natuurlijk vanuit
mijn jeugd al veel voor mijn vader gezorgd. Dus ik wist wel dat het zorgende in me zat.
Ik verzorgde hem dapper aan mijn moeders zijde. We hebben de ziekte van Parkinson
en Alzheimer dapper in de ogen gekeken, 13 lange jaren. Maar dit zorgen, naast die
rolstoel lijkt een ander verhaal. Moeilijker. Verdrietiger. Verstikkender.
Ik ben al jaren niet meer aan het zorgen. Ik ben aan het ondernemen. Veel
verschillende dingen aan het doen. Ik heb het naar m’n zin. Heb ik wel zin om weer te
gaan zorgen? En toch, die schijnbaar duidelijke roepstem: je mag het verschil
uitmaken, het hoeft niet. Je kan op die plek het verschil maken in iemands leven, uit
liefde.’ En ik maar sputteren: ‘Ja, maar Heer, mijn bestaande leventje gaat eraan.’ Het
is een dialoog met mezelf. Of met mijn Heer? Ik weet het niet. Maar de liefdevolle
ontferming groeit in mijn hart.
Er komt een roep. Ik kan een avontuur instappen. De vraag blijft: wil je uit liefde de
weg van Christus gaan? Een beetje zoals de vraag aan Petrus toen hij uit Rome
wegsnelde voor gevaar van eigen leven. En de Heer vroeg toen: wil je voor mij
sterven? Petrus keerde om en werd gekruisigd. Alleen wel op z’n kop omdat hij zich
onwaardig voelde dezelfde dood als zijn meester te sterven. Althans dit volgens de
overlevering. Voor mij blijft het een aansprekend voorbeeld.
De innerlijke strijd barst los naast het bed van mijn madre... ik heb het gevoel dat mijn
leven stil staat. Mijn wereld is klein geworden. Ik kan het niet. Het is te verstikkend.
Maar toch is daar een liefde. Diep van binnen. Een soort heilige drive van de liefde.
Misschien krijg ik wel geschenken van Hem. Zijn hart en zijn ogen, die van Christus.
Maar als Hij dan toch geeft heb ik liever dat Hij mijn madre geneest. Dat ze opstaat uit
die rot rolstoel. Met dit denken, en worstelingen kom ik aan het einde van mezelf en
mijn mogelijkheden. Ik kan de dingen niet meer onder controle houden. Ik heb er
eigenlijk schoon genoeg van. Het vermoeit me, het put me uit. Kan ik op deze plek
genade leren kennen? Dat we levensvoedende geschenken krijgen zodat we het
kunnen uithouden in deze woestijn. Ik krijg een kans en zie een mogelijkheid om een
andere weg in te slaan dan velen doen. Ik hoef niet weg te rennen. Maar de strijd is
nog niet gestreden.
Ik spartel en ik spartel, want ben ik wel op de weg van de grote gulle Gever? In mijn
spirituele club met reli‐gekkies leren ze dat je genezing kan claimen. Dat je er voor
moest strijden, want God wil absoluut lichamelijke genezing geven. Net zolang de
genezing uitspreken over de ziekte totdat de ziekte weggaat en gezondheid
tevoorschijn komt. Want we hoeven niet meer ziek te zijn. Hier zijn toch mooie
bijbelteksten voor te vinden. ‘Door zijn striemen is ons genezing geworden.’
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Zingevings quote 13-5-14 15:52
Comment: ‘Om een creatief en oprecht
leven te leiden is het van vitaal belang te
leren hoe je in afzondering kunt leven en
hoe je je grootmoedig kunt verbinden.’
Bron: ‘Pastoraat en spiritualiteit’ – Henry
Nouwen
Zingevings quote 13-5-14 15:26
Comment: ‘Maar voor iemand met een
diepgeworteld geloof in de waarde en de
zin van het leven houdt iedere ervaring
een nieuwe belofte in, draagt iedere
ontmoeting een nieuw inzicht aan en
brengt elke gebeurtenis een nieuwe
boodschap. Maar deze beloften, inzichten
en boodschappen moeten ontdekt worden
en zichtbaar gemaakt. Een christelijk
leider is niet een leider, omdat hij een
nieuw idee aankondigt en anderen van de
waarde daarvan probeert te overtuigen; hij
is een leider omdat hij de wereld bekijkt
met ogen vol verwachting en met de
bekwaamheid om de sluier weg te nemen
die haar verborgen mogelijkheden bedekt.
Christelijke leiderschap wordt juist daarom
dienstwerk genoemd om tot uitdrukking te
brengen, dat in de dienst aan anderen
nieuw leven kan worden voortgebracht.
Deze dienst geeft mensen ogen om de
bloem te zien die tevoorschijn breekt door
een scheur in het wegdek, oren om een
woord van vergeving te horen waar haat
en vijandigheid elk woord dempen en
handen om nieuw leven te voelen onder
de deken van dood en vernietiging.’ Bron:
‘Pastoraat en spiritualiteit’ – Henry
Nouwen
Zingevings quote 11-5-14 6:54
Comment: ‘When I do not honor my raw
material, reality becomes an enemy. I
close my eyes and ears to all the
indications that I am trying to pursue what
I am not called or gifted to do. But
underneath I am condemned to live in
chronic, low-grade anxiety that whispers to
me that I am trying to be someone I am
not. If I have the courage to acknowledge
my limits and embrace them, I can
experience enormous freedom. If I lack
this courage, I will be imprisoned by them.’
Bron: ‘if you want to walk on water you
have to step out of the boat’ – John
Ortberg

De mooie hoopgevende tekst van de profeet Jesaja, dat door de messias ons genezing
ten deel zou vallen. En bovendien God had dit door het evangelie duidelijk laten zien.
‘Jezus ging rond goeddoende en bevrijdde iedereen die door de duivel overmeesterd
waren.’ ‘Geloof dat je het hebt ontvangen, en het zal je geworden’. ‘Ga naar de
oudsten van de gemeente, en deze zullen met olie zalven en de lijder zal door een
gelovig gebed genezen.’ Genoeg bijbelteksten om genezing te claimen. Dit betekent
dan net zolang gelovig herhalen totdat de genezing er uiteindelijk is.
Nadat mijn madre een beroerte heeft gekregen kwamen er mensen langs om voor
spirituele genezing te bidden. De ene keer wordt er met olie gezalfd voor genezing.
De andere keer wordt de ‘geest van verlamming’ bestraft. Waar deze geest vandaan
komt, of wat het nu precies is? Ik weet het nu nog niet. Al die gebeden lijken een
tekort door de bocht. Maar de aanwezigen bidden wel vol vuur. Mijn madre onderging
het altijd maar. En ze bidt ook altijd trouw mee. Het doet haar zelfs misschien wel
goed. Ondanks de teleurstelling. Want de mensen gingen weer naar hun gezellige
huizen. En wij blijven weer achter, echter zonder lichamelijke genezing.
Het lijkt in ieder geval wel gemakkelijk. Iets benoemen, en dan in de naam van Jezus
bestraffen. De verlamming blijft. We moeten door. Maar tegelijkertijd staan we open
voor wat God aan het doen is. Dit is natuurlijk moeilijk te geloven, en moeilijk te
traceren. Helemaal als je jaren geleerd bent dat God je altijd lichamelijk wil genezen.
Waar is God? Hij wil toch genezen. We hebben het toch vaak genoeg gezien? Of
dachten we dat we wat zagen? Maar Hij was het helemaal niet. Het bekende placebo‐
effect.
Maar dan toch, wanneer je het niet meer verwacht. Gebeurt dan het onvoorspelbare.
Een schijnbaar wondertje? Heb misschien wel zoiets meegemaakt bij een vriend. Hij
kreeg een hersenbloeding. Hij gaat na een krachtig gebed weer praten. Daarvoor
hadden de artsen net gezegd dat hij hoogstwaarschijnlijk nooit meer praat. Was dit
dan dat beruchte wonder? Dat speciale ingrijpen van mijn Heer? Wat deden we dan
dat het lukte? Moet ik dit dan ook bij mijn madre nog eens uitproberen? Er komen
alleen nog maar meer vragen.
Het blijft goedkoop overkomen, zoals vele goed gemeende mensen mijn moeders
ziekte benaderen. Toch willen we ons zeker door de grote gulle Gever laten verrassen.
Joni Earickson zegt het mooi: ‘Zegt niet dat God altijd lichamelijk geneest. Want dan
stop je hem in een doosje. En zegt niet dat God nooit geneest, want dan doe je precies
hetzelfde.’ Van Joni neem ik zoiets wel aan. Deze bijzondere geloofsheld is al 40 jaar
vanaf haar nek naar beneden helemaal verlamd.
Maar toch..... ik wil er nog niet helemaal aan. Als je zolang in een bepaalde groef zit,
qua denken, qua gevoel, qua beleving. En je denkt ook nog de nodige bijbelteksten
erbij te kunnen vinden. Want God heeft duidelijk in Zijn woord gezegd dat Hij wil
genezen. Dat is voor mij ook wel gemakkelijkst, dan kan ik ook weer verder met mijn
leven, de visionaire horizon tegemoet. God heeft grote plannen met mij. Hij ziet toch
dat ik er helemaal voor wil gaan. De eerste drie jaar blijf ik bidden om lichamelijke
genezing. Ik krijg er ook de liefde, het vertrouwen en de hoop voor. Ik merk frustratie
omdat er schijnbaar niets gebeurt. Maar ik blijf doorgaan in vertrouwen. En ik merk
dat deze gebeden mijn relatie met Hem juist versterken.
Dat ik God toch groter maak dan mijn beperkte verwachtingen. In de tussentijd lees ik
ook veel. Ik lees van alles. Pro‐genezing boeken en boeken die genezing afserveren,
als iets dat alleen in de tijd van de apostelen voorkomt.
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Zingevings quote 11-5-14 6:28
Comment: ‘When I do honor my raw
material, reality becomes my enemy. I
close my eyes and ears to all the
indications that I am trying to pursue what
I am not called or gifted to do. But
underneath I am condemned to live in
chronic, low-grade anxiety that whispers to
me that I am trying to be someone I’m not.
If I have the courage to acknowledge my
limits and embrace them, I can experience
enormous freedom. If I lack this courage, I
will be improsened by them... I think of
people I know who possess tremendous
minds. They have a depth of learning and
insight that enables them to make lasting
contributions to the search for truth and
knowledge. They sit at the table of what
philosopher Mortimer Adler calls the ‘great
conversation’ of the human race.’ Bron: ‘If
you want to walk on water...’ – John
Ortberg

Het eerste jaar bid ik nog samen met mijn madre voor lichamelijke genezing. Na het
eerste jaar doe ik het hoofdzakelijk in mezelf. Ik wil mijn madre hiermee niet meer
belasten. Wil geen valse verwachtingen wekken, dat de Gever alleen maar op een
bepaalde manier aan het werk is. En dan ook weer de nodige teleurstelling, want we
zien de lichamelijke genezing toch niet gebeuren. Af en toe komen de vurige broeders
van de spirituele club van reli‐gekkies weer even langs. Vol overtuiging bestraffen ze
dan weer even. Ik denk vaak: laat ze maar hun formule volgen. En bid dat God de
woorden op een andere diepere manier gebruikt. Ik herinner me een documentaire
die ik heb gemaakt. Het ging over een grote revival‐meeting op het Malieveld in Den
Haag. Er kwamen zo’n 100.000 mensen op af. Vele mensen genazen, maar ook heel
veel niet. Maar die waren toch blij omdat ze God ervaren hadden. Zoiets bid ik dan ook
voor mijn madre: dat Hij dichtbij komt. Toch bedoelen deze broeders het niet
verkeerd. Ze zijn vol liefde en ontferming voor mijn madre. En ze blijven ook jaren
komen.
Er is een botsing in mij gaande: genezing of niet? Ik wil de werkelijkheid naar mijn
hand zetten, door de beloften van God te claimen. In mijn gemeente leer ik dat je
bijbelteksten moet proclameren. Als een mantra in het oneindige herhalen. En God
gaat dan op een bepaald moment voor genezing zorgen. Naar aanleiding van de
woorden van Jezus: ‘geloof dat je het hebt ontvangen, en het zal je geworden’. Doet
me denken aan het verhaaltje van mijn professor toen zijn moeder stierf. Als kind
werd zijn moeder heel erg ziek. Hij ging bidden omdat hij verwachtte dat God het
kunstje van genezing zou doen en daarna weer achter de schermen zou verdwijnen.
Maar dit beeld van God klopt natuurlijk niet. Hier komt hij later achter. God is de grote
jager en Hij jaagt op ons hart. Hij wil een leven samen met ons. ‘Betrek Hem in al je
wegen en Hij zal je paden recht maken’. Hij wil met ons wandelen.
Dat proclameren is eigenlijk werken voor het aangezicht van God, keihard werken. De
hemel, dit keer in de vorm van lichamelijke genezing, via veel geschreeuw en
wilskracht naar beneden proberen te bidden.
In deze groef blijf ik nog drie jaar zitten, bidden en smeken voor en proclameren van
lichamelijke genezing, ik voel me gedreven om dit te doen. Maar geleidelijk word ik er
moe van. Waarschijnlijk is dit bidden vanuit een bepaald loyaliteitsgevoel naar de kerk
waar ik christen ben geworden. En waar ik God toch op een bepaalde manier steeds
weer zie werken. Maar misschien is het ook wel dat ik vrijheid wil en dat ik wil dat God
ff een quickfix doe. Dan kan ik tenminste weer verder met mijn leven. Verder met mijn
passie, mijn talenten. Lang heb ik me dus tegen deze situatie verzet. Ook omdat ik
weg wil lopen van de pijnlijk verstikkende plek. Ik wil vliegen, het liefst naar de
horizon. Ik wil niet stil staan. Ik wil verder. Nieuwe werelden verkennen, het avontuur
tegemoet. Ik kan niet vermoeden dat ik misschien een heel ander avontuur tegemoet
ga. Ben ik misschien bang voor dit andere avontuur? Naast de rolstoel van mijn madre
word ik gedwongen in mezelf te kijken. Wat leeft daar allemaal? Bijf ik mezelf
waarderen? Zou ik overeind blijven? Ondanks het feit dat mijn identiteit (wat ik bezit,
wat mensen van me zeggen, en wat ik doe) langzaam wordt afgebroken.
Ik moet een rouwfase in, afscheid nemen van het bestaande en de nieuwe weg
omarmen. Had veel invloed kunnen uitoefenen op de dingen om me heen, de
maakbaarheid van het bestaan ervaren, nu mag ik de weg naar binnen gaan. Hier de
strijd aangaan en leren wachten. Een lange weg van ‘nee’ zeggen breekt aan.
Waarschijnlijk heb ik ook te vaak ‘nee’ gezegd. Ach, we maken allemaal fouten.
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Zingevings quote 13-5-14 14:39
Comment: ‘De geest is vol creatieve
rusteloosheid die hem altijd op een nieuwe
reis voert. Zelfs in de meest bezonnen en
beheerste leven is er vaak een
onderstroom van verlangen dat het naar
verre kusten wil voeren. Iets in uw innerlijk
stelt zich er niet tevreden mee binnen een
denkkader opgesloten te blijven. U kunt
uzelf niet immuun maken voor uw
verlangen. U wilt graag buiten dat kader
treden, iets nieuws ontdekken. Kennis
vergaren roept u uit uzelf. Ontdekkingen
doen verheugt het hart. Dit is de
natuurlijke vreugde van de jeugd en de
verworven vreugde van de kunstenaar.
Het kind en de kunstenaar zijn pelgrims op
ontdekkingsreis.’ Bron: ‘Echo’s uit de
eeuwigheid’ – John O’ Donohue

Ik probeer trouw blijven op de weg waar ik me op geroepen voel. Later kwam ik een
mooie quote tegen in het boek ‘Sacred Waiting’:
‘Hij weigert om toe te geven aan onze eisen en agenda’s. In tegenstelling tot dit, Hij
verwacht van ons dat we ons aanpassen aan zijn plan en leren vertrouwen op Zijn
timing. En in dit proces leren we diepe, transformerende waarheden. Het wachten op
God gaat verder en zelfs tegen elk cultureel instinct dat we hebben. Wij willen op niets
wachten. Maar we vinden dit duidelijk in de schriften, wachten is niet een optie, maar
is een mandaat.... Bijbels gesproken is dit de kern van het wachten op God: ‘aanwezig
zijn’ en ‘dienstbaarheid’. Dit zorgt ervoor dat we dichter naar Hem toe groeien en
reageren op Zijn leiding. Het verschilt enorm van hoe we normaal het woord wachten
gebruiken. Een leven dat wacht op God laat een leven zien van ‘zijn’ en
‘dienstbaarheid’. Ik probeer aanwezig te zijn en mijn handen uit de mouwen te steken.
Kan ik zeggen dat ik steeds special leiding van de grote gulle Gever krijg? Krijg ik
signalen of speciale tekenen? Nee, ik krijg liefde om aan te pakken wat voor ogen is.
Wat dichtbij is, waar de nood aan de vrouw is. Misschien heeft God hier wel een
speciale roeping voor mensen: waar de grootste nood samenkomt met je grootste
ontferming.
Ik ben in mijn spirituele club van reli‐gekkies toch een soort bubbelbad‐spiritualiteit
gewend. Veel sfeer, fijn gevoel. Alles ligt in het verlengde van mijn talenten. Ik speel
theater en zing in bands. Over het algemeen heb ik de regie strak in handen.
Deze weg met madre voelt als een hele andere weg: de wildernis in. Ik moet afstand
nemen van mijn getemde Jezus. Deze Jezus ligt precies in het verlengde lag van mijn
verlangens. Deze geprojecteerde Jezus stelt mij alleen gerust en daagt me niet uit. Dit
beeld van Jezus staat geen beproevingen toe om mij volwassen te maken. Ik weet dat
ik bepaalde beelden van God achter moet laten. Maar met deze beelden ben ik
vertrouwd geraakt? Wil ik dit wel? Het iss geen fijne plek naast een lijdende madre.
Oude vragen komen weer in mijn hoofd. Waarom toch geen genezing? Moet ik dan
toch op een of andere manier in actie komen? Doen we iets dat we niet moeten doen?
En doen we iets niet, dat we wel moeten doen? Zit er nog iets in de weg? Ben ik het?
Of is er een persoonlijke zonde in haar leven? Ik wil mijn vrijheid weer. Is het haar
schuld dat ze niet werd genezen? Is het toch een negatieve macht die in haar gevaren
was? God wilt ons lijden niet, en Hij wilt ons nu al het goede geven.
Gedachten komen en gaan. Alsof er dat bekende engeltje en/ of duiveltje op mijn
schouders zit. ‘God is de grote beeldhouwer. Hij slaat met zijn hamer, en maakt ons
precies zoals hij ons hebben wilt.’ Of: ‘God fluistert tot ons in onze fijne tijden en Hij
schreeuwt tot ons in ons lijden’. Maar dit past totaal niet bij mijn bubbelbad‐
christendom. Toch ga ik dapper op weg. Ik heb het gevoel dat ik moeilijke vragen
doorworstel. Mijn denken over de grote gulle Gever ontwikkelt zich. Ik laat mijn
getemde Jezus‐beelden achter. Voor mijn gevoel word ik klaargemaakt om de
wildernis in te gaan. Met als enige zekerheid: Zijn liefde in mijn hart, en de belofte dat
mijn Heer me niet alleen zou laten.
‘Ik zal met je zijn tot het einde van deze wereld’, woorden van Jezus volgens de
ooggetuige Johannes, hoofdstuk 14 en ‘Houdt goede moed, ik heb deze wereld
overwonnen.’, ook volgens Johannes, hoofdstuk 16, regel 33.
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Zingevings quote 13-5-14 14:39
Comment: ‘Hij ziet blijkbaar veel meer
mogelijkheden in ons dat wijzelf
vermoeden. Wij zijn als een ruw
marmerblok. Maar Christus is als een
kunstenaar die er een mooie mogelijkheid
in ziet. Die mogelijkheid staat zwart op wit
in de bijbel. De Vader heeft hen die Hij
tevoren gekend heeft, ook tevoren
bestemd tot gelijkvormigheid aan het
beeld van Zijn Zoon (Rom. 8:29). En als ik
die gelijkenis nog wat verder mag
doortrekken, dan zie ik de heilige Geest
als de levende beitel in de hand van
Christus. Het is de Geest die met Zijn
woord ons naar het beeld van Christus
vormt. Maar dan moeten we ons vol
geloofsvertrouwen aan dit beitel-werk van
de drie-enige God overgeven. En daar
schrikken we vaak voor terug, want we
weten dat dit pijn zal doen. Dan moeten
de akelige uitsteeksels van onze ikzucht
eraf gehakt worden. Dan moet er aan ons
geschaafd worden, en dat gaat tegen
onze trots in. We vinden dat we beschaafd
genoeg zijn. Is die zelfvoldaanheid niet de
reden van de machteloosheid van veel
christenen? We hebben veel te veel geloof
in ons eigen persoonlijke en kerkelijke
kunnen.’ Bron: ‘Afdalen in je ziel’ – H.J.
Hegger

Ik hoor mensen vaak zeggen. ‘De woestijn is niet een plek om te verblijven of een doel
in zichzelf. Het is een plek van voorbereiding, van wachten, of van bereidheid, van het
luisteren naar een woord van bevestiging.’ Maar ik heb het gevoel dat ik naar die
woestijn wordt geleid. En ik weet niet voor hoe lang. Toch kan ik daar belangrijke
levenslessen leren. Er groeit een overtuiging dat niets meer diepte aan het leren
brengt dan de woestijn. Ook die grote woorden die over me uitgesproken zijn vinden
daar misschien zijn diepte, want een authentiek leidinggeven moet nooit gereduceerd
worden tot het hebben van creatieve ideeen, slim spreken, of energieke pieken. Een
roeping komt nooit door onze bekwaamheden maar omdat we oren hebben die de
Heer horen. Maar voor mijn gevoel was, de grote gulle Gever op de plek waar ik lessen
mag leren, doofstom geworden. Oh, wat een paradox in het kennen van God. Ik
leerde steeds meer de onkenbare God kennen.
Al jaren ben ik een soort vrijwilliger, als jongerenwerker in Schiedam. Altijd met
zingeving voor jongeren bezig. Ik volg mijn overtuiging en besluit om vanuit Den Haag
niet meer op en neer te reizen naar Schiedam. Ik keer terug naar de spirituele club van
reli‐gekkies in Den Haag, waar ik Christus voor het eerst echt had leren kennen. Dit is
voor mijn gevoel steeds meer: het hol van de leeuw. Het spirituele centrum van macht
en manipulatie. Door de leider in Schiedam worden me gouden bergen beloofd als ik
zal blijven. Ik ben dus al jongerenwerker. De volgende stap is spiritueel leider,
voorganger, van die club aldaar worden. Toch ga ik terug naar de reli‐gekkies in Den
Haag. En krijg te maken met een geestelijke autoriteit die mij behoorlijk gaat
manipuleren en beschadigen. Ik weet dat ik eens op moet gaan staan en mijn grenzen
aan moet geven, om uiteindelijk mijn eigen weg in het volgen van Christus te gaan.
Alleen, of bijna alleen, de wildernis in.
Maar nog steeds ben ik niet echt overtuigd. Ik worstel en ik worstel. En ik weet niet
helemaal zeker of de grote gulle Gever het sowieso wel van mij vraagt om deze weg
ga. Of wil ik het gewoonweg niet zien. Mijn hunkering naar geluk, mijn geluk, is nog
steeds het allerhoogste ideaal in mijn leven. Alles is ondergeschikt aan dit. Zelfs het
steeds meer gaan lijken op mijn spirituele buddie. Ik stel zegen hier boven zegen
straks. Ik beschouw gezondheid en welvaart als Gods grootste geschenken. Ik zie de
dood, vooral de vroegtijdige dood, niet meer als de bevrijding uit de ellende van een
beperkte wereld, maar als de opperste rampspoed die ons ernstig doet twijfelen aan
de goedheid van God. Omdat het geluk mijn hoogste doel is, aldus de bubbelbad‐
filosofie, mogen we van God verwachten dat Hij ons hier en nu beschermt tegen
onaangenaamheden of ons onmiddelijk verlost van die onaangenaamheden die ons
jammergenoeg treffen. Het is immers nooit zijn droom dat we daarmee leven. Dit is de
grote aanname van de bubbelbad‐spiritualiteit.
Maar ik begin steeds meer te zien dat dit principe niet deugt. Het sluit onze ogen voor
de pijnlijke aspecten van het volgen van Christus en het vormingsproces om steeds
meer op Hem te gaan lijken. Het is toch nog steeds zo dat God ons helpt om steeds
meer deel te krijgen aan het lijken op Hem, dat we de gezindheid van Christus krijgen.
Hij gebruikt hier werkelijk alles voor. Als we kijken waar de grote Gever ons uiteindelijk
wilt krijgen dan snappen we dit.
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Zingevings quote 11-5-14 6:23
Comment: ‘A calling, which is something
I do for God, is replaced by a career,
which threatens to become my god. A
career is something I choose for myself; a
calling is something I receive. A career is
something I do for myself; a calling is
something I receive. A career promises
status, money or power; a calling
generally promises difficulty and even
some suffering – and the opportunity to be
used by God. A career is about upward
mobility; a calling generally leads to
downward mobility.’ Bron: ‘If you want to
walk on water you have to get out of the
boat’ – John Ortberg

Zingevings quote 10-5-14 18:12
Comment: ‘Ken jezelf en leer je grenzen
aan te geven, op een zodanige wijze dat
je voorkomt dingen te moeten doen die
niet bij je passen. Blijf je persoonlijkheid
trouw en laat je niet over je eigen
(geloofs)grenzen heen trekken door
manipulatieve autoriteitsfiguren. Een
vader in de Heer zal je persoonlijke
mening en wil altijd respecteren en je niet
forceren andere standpunten in te nemen.
Tom Marshall zegt in zijn boek Bevrijd om
vrij te zijn: ‘Wat je gehoorzaamt, heeft
autoriteit over je.’ Bron: ‘Macht en
manipulatie’ - J. Bonker & T. Wintels

Want de hemel is een staat van puurheid, heiligheid waar alleen mensen met een
pure, heilige smaak van kunnen genieten, en waar alleen mensen met het karakter of
de gezindheid van Jezus lijken te kunnen binnengaan. Dit lezen we zo mooi in het
laatste boek van de bijbel: de openbaring van leerling Johannes, hoofdstuk 21, regel
27. Hier vielen de schellen van zijn ogen. Vandaar dat God ons in dit leven al zoveel
mogelijk heiligt, dat wil zeggen gelijkvormig maakt aan het beeld van Christus, om ons
zodoende geschikt te maken voor de hemel. Ook zo mooi door theoloog Packard
verwoordt in het boek ‘Oppervlakkigheid troef’: ‘het is juist met het oog op ons
toekomstig geluk dat God hier en nu alle aandacht schenkt op onze heiliging’. Lees bij
heiliging: vorming. Want zonder heiliging zal niemand de Here zien, zo duidelijk
beschreven in de Jezus‐bibliotheek in het boek Hebreeen, hoofdstuk 12, regel 14.
En zo gaat het op en neer, heen en weer. Het is om moe van te worden. Mijn bekende
patronen verlaten brengt een bepaalde angst met zich mee. Er zijn tijden dat ik aan
deze angst toegeef en koste wat kost die genezing wil bewerkstelligen. En als het dan
niet gelijk gebeurd? Dan moet je gewoon blijven geloven. Ik heulde met de
gezondheidsleer die zegt: genezing op gebed, plus de mogelijke hulp van iemand met
een gave van genezing, is altijd beschikbaar voor zieke gelovigen. Als zij niet genezen
worden, dan schort er iets aan hun geloof. Zou er werkelijk iets aan het geloof van
mijn madre schelen? Maar haar relatie met onze Heer verdiepte zich zo, ondanks het
feit dat ze niet lichamelijk genas. En zelfs in de tijd van het nieuwe testament was
genezing toch geen universele werkelijkheid? We kunnen van de leiders die Jezus nog
gezien hadden toch onmogelijk zeggen dat ze te weinig geloof hadden, en toch
gingen ze allemaal dood. Met andere woorden: de zondeval was niet compleet
opgeheven, dus ook lichamelijke calamiteiten kwamen nog voor. Paulus was
instrument van genezingswonderen, en hij werd zelf wonderbaarlijk genezen van een
slangebeet. Toch zegt hij tegen Timoteus: ‘Gebruik een weinig wijn voor uw maag en
voor uw gedurige ongesteldheden.’ In de eerste brief van Timoteus, hoofdstuk 5,
regel 23. Op een ander moment heeft hij zijn medewerker Trofimus ziek in Milete
achtergelaten. Dit lezen we in de tweede brief van Timoteus, hoofdstuk 4, regel 20.
Volgens het boek ‘Oppervlakkigheid troef’ kunnen we drie conclusies trekken: ‘De
eerste heeft betrekking op wonderbaarlijke genezing. Christus en de apostelen
verrichten genezingswonderen, wanneer ze daartoe werden aangespoord. Anders
gezegd, wanneer zij wisten dat dit de wil van de Vader was. Daarom kwam er ook
altijd een genezing tot stand... De tweede conclusie heeft betrekking op de heiligende
voorzienigheid. God gebruikt chronische pijn en zwakte zoals een beeldhouwer een
beitel gebruikt. Onze zwakte verdiept onze afhankelijkheid van Christus om elke dag
de kracht te ontvangen die we nodig hebben. Hoe zwakker we ons voelen, des te
meer we op Hem leunen.... De derde conclusie betreft wat we moeten doen wanneer
we ziek zijn. We moeten zeker naar de dokter gaan, medicijnen gebruiken en God
danken voor beide mogelijkheden. Maar we moeten tegelijkertijd naar de Heer gaan
(naar dokter Jezus, zoals sommigen Hem noemen) en vragen welke uitdaging,
terechtwijzing of bemoediging Hij in deze ziekte voor ons heeft klaargelegd.
Misschien ontvangen we genezing in de vorm waar Paulus eerst om bad. Misschien
ontvangen we genezing in de vorm waarin Paulus haar uiteindelijke ontving. Voor
beide mogelijkheden moeten we open staan.’
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Zingevings quote 12-5-14 13:51
Comment: ‘Wat Johannes als een pure
evidentie onmiddelijk schouwt, is de
eenheid van het Jezusgeheim. Nooit
splitst hij, ook al was het maar even, dit
geheim op in zoiets als de dood en daarna
de opwekking, of nog: als verlies, lijden,
aftakeling, en daarna winst, beloning,
herstel, glorie. De kracht van de
Johanneische intuitie bestaat hierin dat hij
het ene in het andere ziet, telkens weer...
Omgekeerd: het verrijzenisverhaal zelf
staat niet los van het leven en de dood
van Jezus. Wanneer Jezus aan zijn
leerlingen verschijnt, wordt hij aan niets
anders herkend dan aan de littekens van
zijn kruisiging. De chantage die de
afwezige Thomas bij zijn thuiskomst
pleegt, bevestigt enkel de eenheid van de
Johanneische visie: je hebt slechts
toegang tot en met de verrezene wanneer
je jouw handen in zijn doorboorde handen
legt, wanneer je je dus vereenzelvigt met
zijn liefdesdood. Wat Johannes meteen
heeft ingezien, is de uiterste liefde
waarvan Jezus de openbaring is. De
tragische dood gaf hem geen aanstoot. Hij
bevestigde slecht die ene liefdesvisie:
Jezus die de zijnen in de wereld had
liefgehad, beminde hen nu tot het uiterste
toe (13:1). Geen paradox is te sterk voor
Johannes... Aan Petrus wordt gezegd:
‘volg mij’; en dat is precies het
kenmerkende van zijn relatie tot Jezus:
een weg gaan van vallen en opstaan, van
geloof en twijfel, van zoeken en vinden en
nogmaals zoeken, in een voortdurende
navolging van de gekruisigde Christus... In
iedere gelovige steekt iets van de weg van
Petrus: een gestadig groeiproces, door
crisissen heen omwille van allerlei
weerstanden die moeten worden
overwonnen. In iedere gelovige breekt
bovendien het Johanneische licht door, al
was het maar even of soms. Die intuitieve
momenten waar alles in liefde geschouwd
wordt, zijn als pure doorbraakmomenten
van het eeuwige in de tijd. Ze zijn
evenzeer onmisbaar in onze opgang naar
God.’ Bron: ‘De Jezusruimte’ - Benoit
Standaert

Dit is moeilijk voor mij te accepteren. Ik ben altijd onder invloed van de
gebedsgenezers geweest. En de Gever als de grote dokter is het dominante
godsbeeld in mijn theologie en verbeelding. Mijn dominante denkbeeld over de Gever
is dat Hij mij gelukkig wil zien. Daarom kom ik in actie. Daarom word ik getrokken naar
Hem. Mijn leven wordt bepaald door denkbeelden. Ik geloof dat dit in het bijzonder
geldt voor onze denkbeelden over de Gever. Als ik mijn leven baseer op een verkeerd
godsbeeld, of negatief godsbeeld, dan zal ik Hem ook niet ervaren bij het nemen van
grote beslissingen die grote gevolgen kunnen hebben voor mijn wandel met Hem.
Wat als iemand niet geneest? Hebben ze hier een vervullend antwoord op, want ik
moet verder in mijn relatie met mijn Heer? Of moet ik gewoon blijven bidden? Van dit
cultuurtje word ik steeds meer vervreemd.
En toch gaat het niet om het voortdurend nemen van risico. Het gaat voornamelijk om
overgave, meebewegen, vertrouwen, gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid uit liefde,
omdat het hart van de liefde vraagt om te openen, mee te bewegen, te groeien in
verbondheid. Maar moed alleen is niet genoeg, het moet samengaan met wijsheid en
onderscheiding. Diep van binnen is er iets aanwezig dat mij vraagt om uit onze
comfortzone te stappen. Om iets nieuws te omarmen, mijn patronen van routines en
zekerheid te verlaten. Wil ik weten wat mij zekerheid geeft? Mijn angst zal het mij
duidelijk maken. Ik vraag het mezelf af: waardoor word ik angstig? Het ergste is niet
dat ik faal wanneer ik mijn patronen durf te verlaten, het ergste is dat ik nooit het
avontuur met de Gever durft aan te gaan.
Ik moet op de Gever wachten om kracht te ontvangen om een bepaalde weg te gaan.
Dit wachten is misschien wel de test of ik werkelijk vertrouw. Het is niet alleen passief
wachten. Het is dat ik mezelf elke keer weer met de nodige kwetsbaarheid in Zijn
handen plaats. Er zullen dan wat dingen uit onze handen vallen, er zullen crisissen
komen, mogelijkheden en ook het voortdurende falen, angst en soms een bepaalde
vorm van lijden. Het Avontuur zal altijd te groot voor ons zijn.
Als de Gever mensen roept, voor iets dat groter dan hunzelf is, kunnen we het
gemakkelijk vervangen door een carriere. En dan kan een carriere gemakkelijk de plek
innemen van God. Een carriere is iets wat ik voor mezelf uitkies, een roeping ontvang
ik. Een carriere is iets dat ik voor mezelf doe, een roeping is iets dat ik voor God doe.
Een carriere belooft status, macht en geld. Een roeping belooft moeilijkheden en soms
zelfs lijden, en de mogelijkheid om door God gebruikt te worden. Een carriere belooft
een opgaande weg, een roeping een neerwaartse weg. Een neerwaartste weg waarin
we los komen van dingen en alleen voor de Gever gaan leven.
In het boek ‘God verstaan’ legt Dallas Willard een mooie spanning in besluitvorming
uit: ‘Het kan zelfs zo zijn dat we ons volkomen in Gods wil bevinden en ons daar ook
bewust van zijn, zonder precies te weten wat Gods wensen zijn voor verschillende
details van ons leven... In het algemeen bevinden wij ons in Gods wil als we het soort
leven leiden dat Hij voor ons in gedachten heeft. Dat laat veel ruimte voor ons eigen
initiatief en dat is essentieel: onze persoonlijke initiatieven staan centraal in zijn wil
voor ons... Het dwangmatig doen wat God ons opdraagt, kan juist de belemmering
vormen om de persoon te zijn waartoe Hij ons roept.’
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Zingevings quote 13-5-14 15:43
Comment: ‘De kernvraag is: zijn de
voorgangers van de toekomst werkelijk
mannen en vrouwen van God, mensen
met een brandend verlangen om in Gods
tegenwoordigheid te verkeren, naar Gods
stem te luisteren, Gods schoonheid te
zien, Gods mensgeworden Woord aan te
raken en ten volle Gods oneindige
goedheid te proeven? Oorspronkelijk
betekende het woord ‘theologie’
‘vereniging met God in gebed’... Maar voor
de toekomst van het pastoraat is het van
vitaal belang om de mystieke kant van de
theologie te herontdekken zodat elk
gesproken woord, elke raad die gegeven
en elke strategie die ontwikkeld wordt,
voortkomt uit een hart dat innerlijk
verbonden is met God.’Bron: ‘Pastoraat en
spiritualiteit’ – Henry Nouwen

Zingevings quote 10-5-14 19:39
Comment: Terwijl ons lichaam uiterlijk
stabiliteit en samenhang vertoont, is het
hart een eeuwige nomade... Alle
menselijke creativiteit komt voort uit de
drang van ons verlangen. Letterlijk en
fysiek is ieder van ons een kind van
verlangen – verwekt in het hartstochtelijk
verlangen van onze ouders naar elkaar.
Alle groei is het verlangen van de ziel om
dieper en sterker aanwezig te zijn.’ Bron:
‘Echo’s uit de eeuwigheid’ – John O’
Donohue
Zingevings quote 13-5-14 14:40
Comment: ‘De bestudering van de
vroege kerk, de arme weduwe, de rijke
dwaas, de rijke jongeling en veel andere
bijbelse karakters, laat zien dat onze
omgang met geld de lakmoesproef is voor
ons karakter... Wanneer je voldoende
voedsel hebt, behoorlijke kleren, leeft in
een huis dat je beschermt tegen het weer
en in het bezit bent van een vorm van
betrouwbaar vervoer, hoor je bij de 15%
van de rijksten van de wereld... Omdat wij
tenslotte allemaal van ons leven
rekenschap moeten geven aan God (rom.
14:12), moet iedereen op een dag
antwoord geven op de vragen: Waar ging
het allemaal heen? Waar gaf ik het aan
uit? Als ik iets steunde, wat steunde ik
ermee? Wat is voor de eeuwigheid tot
stand gebracht door mijn gebruik van al
deze rijkdom? Wij worden allemaal
verantwoordelijk gehouden voor wat wij in
dit leven doen, inclusief wat wij doen met
ons geld... Als christenen zijn wij gered in
Gods genade – maar wat wij in dit leven
doen, doet ertoe voor de eeuwigheid.’
Bron: ‘Eeuwige beloning’ – Randy Alcorn

Word ik in mijn spirituele werken gedreven door persoonlijk voordeel, de eer en
goedkeuring van mensen en het vergroten van mijn aanzien en onze macht?
Waarschijnlijk wel. En kan ik Gods bestemming voor mijn leven naast mijn madre
vinden? Er schort nog het nodige aan mijn motivatie?
Ik wil me niet comformeren aan wat God van mij vraagt. Vraagt God dit werkelijk van
mij? Wil Hij dat ik mezelf onnadenkend geef, dat het ten koste gaat van mijn eigen
vrijheid, of dat er zelf van mijn eigen persoonlijkheid helemaal niets meer overblijft.
Kijkend naar zijn liefde voor ons, denk ik van niet. Hij wil toch dat we een volwaardige
relatie met Hem ontwikkelen. Een volwaardige relatie houdt in dat er vrijwillig, op
intelligente en volwassen wijze wordt samengewerkt tussen mensen die oprechte
agape‐liefde voor elkaar koesteren. Daarom moet het ons voornaamste doel zijn niet
alleen de stem van God te horen, maar ook om als volwassenen een liefdevolle relatie
met Hem te onderhouden. Dus zal toch steeds weer de basis van alles moeten zijn.
Anders kan ik wel gelijk kappen.
Ik ben niet moedig genoeg om het kaartenhuis van mijn eigen voorstellingen te
verlaten. Het vergt moed om voor het huis van mijn eigen denkbeelden te staan en de
frisse wind van de woorden van de ander er doorheen te laten waaien. Het vergt
moed om je kwetsbaar op te stellen, je bloot te stellen aan de moeilijkheden en de
avonturen die misschien op je af komen als je echt luistert. Mijn madre begeleiden
vergt moed. Ik moet de donkere nacht van de ander in gaan en het daar uithouden,
zonder bang te zijn dat je zelf in die donkere nacht zult verdwalen. In het dagelijks
leven vergt het moed om gewoon te luisteren naar een gesprekspartner wiens
opvattingen lijnrecht ingaan tegen die van jou. Het vergt moed om in zo’n situatie
ontvankelijk te zijn en de mening van de ander op jou te laten inwerken. Ik moet
kunnen aanvaarden dat iets van wat de ander zegt mij raakt en iets in mij verandert.
En dit is eng. Ik kan dit niet.
Ik wil vasthouden aan mijn vooropgezette opinies. Ik wil geen zelfkennis verwerven. Ik
was bang voor de momenten dat ik mij verloren voel, en dat ik vastloop. Ik heb liever
die plastic wereld van uiterlijke dingen.
In het hele proces om te overwegen te gaan zorgen speelde de volgende factoren
mee: angst, frustratie, compassie en gebed.
Misschien roept de uitnodiging door mijn moeders situatie ook wel een zekere haat
op. Omdat op deze plek ik de controle zal moeten overgeven. Hier voel ik me dus
ernstig in mijn levensstijl van controle bedreigd. Ik ervaar een zekere mate van
bevrediging in het onderhouden van mijn verantwoordelijkheid. En dan zal God de rest
doen. Hoe vaak ik dat schijnbijbelse spreekwoord: ‘Ik doe mijn best, en dan doet God
de rest’, ik wel niet gehoord heb. En hier hou ik nog steeds lekker zelf de controle.
Maar naast het bed en rolstoel van mijn madre gelden die formules niet meer. Ik moet
leren vertrouwen op Zijn woorden dat Hij ons nooit in de steek zal laten. En in die
vertrouwensrelatie me steeds meer overgeven aan Zijn dromen. Ik moest hier de weg
van genade leren gaan. Dat alles gegeven is, en dat ik niets kan verdienen. Zoals Bono
zo mooi zingt in het nummer ‘Grace’: ‘Grace is a name for a girl, it’s also a thought that
changes the world’. In de film ‘Les Miserables’ komt de dynamiek van genade zo mooi
naar voren.
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Zingevings quote 13-5-14 14:15
Comment: ‘Door de zacht stille stem van
God wordt een boodschap aan ons
gegeven die een nogal duidelijk stempel
draagt van zijn persoonlijkheid, en op een
manier die we zullen leren herkennen.
Maar in tegenstelling tot andere gevallen
is het communicatiemiddel dat de
boodschap draagt gering in omvang en
bijna niet waarneembaar: het neemt de
vorm aan van gedachten die onze
gedachten zijn, hoewel deze gedachten
niet van ons zijn... Helaas kan deze
influistering gemakkelijk genegeerd of
over het hoofd gezien worden. Zij is zelfs
veracht en verworpen door sommigen die
denken dat alleen de explosievere
communicatievormen geloofwaardig
kunnen zijn. Als hun visie verder
doorgevoerd wordt, moet een leven
waarin we horen van God een leven vol
hemels vuurwerk worden. Maar dat komt
niet overeen met de feitelijke gang van
zaken in het dagelijks leven.’ Bron: ‘God
verstaan’ – Dallas Willard
Zingevings quote 10-5-14 23:44
Comment: ‘The hebrews were not so
much interested in understanding the
human condition as they were in
responding to the divine reality. Theire
supreme effort was to hear God’s word,
not to tell stories about Gods. Their
characteristic speech form was not the
myth but the prayer. They were deeply
committed to a way of life that pivoted the
acts of God.... The Greeks were experts
on understanding existence from a human
point of view; the Hebrews were experts in
setting human existence in response to
God. Whereas the Greeks had a story for
every occasion, the hebrews had a prayer
for every ocassion.’ Bron: ‘Sacred wating’
- David Timms
Zingevings quote 11-5-14 7:17
Comment: ‘Vele van de werkelijk
machtige krachten in de huidige cultuur
proberen het menselijk verlangen te
verleiden de wegen van valse bevrediging
op te gaan. Als ons verlangen dooft, wordt
ons gevoel van verbondenheid leeg en
koud; dit verhevigt het gevoel van
isolement en afstand dat zoveel mensen
tegenwoordig kennen. Consumentisme is
de verering van de god van de kwantiteit
en reclame is zijn liturgie. Reclame is
scholen in valse verlangens.’ Bron:
‘Echo’s uit de eeuwigheid’ – John O’
Donohue

De politieman had altijd volgens de wet geleeft en hij verwacht ook alles van de wet.
Zijn hele wereldbeeld is opgebouwd op wetmatigheden. Hij kan met genade totaal
niet omgaan. Want als je iets krijgt dat je eigenlijk niet verdient dan moet je de andere
partij eigenlijk vertrouwen en je dus kwetsbaar opstellen. En dit is het probleem met
mijn hart. Ik durf niet te vertrouwen. Ik durf Christus niet te vertrouwen. En daarom
speel ik liever God. Ik hou absolute controle over mijn leven. Ik wil uitmaken wat goed
voor mij is. Ik wil baas in eigen huis zijn. Ik wil helemaal niet horen dat mijn levenshuis
niet van mezelf is. Ik ben baas in eigen huis. Amen.
Hier heb ik dus nog niet de goddelijke nederigheid leren kennen. Dat ik erop mag
vertrouwen dat ik een stapje terug mag doen, zonder overrompeld te worden. Maar
dat ik door dit stapje terug juist meer mezelf zal worden. Als schepsel ten opzichte
van de grote gulle Gever. Ik heb nog een hoop te leren.
Ik heb mentoren nodig die mij verder brengen in het avontuur. Die mij uitdagen, in
denken en gedrag. Waarbij ik een goed gevoel krijg. Net zoals ik in het verleden een
goed gevoel had gekregen om richting Jezus Christus te stappen, mijn meest
betrouwbare spirituele buddie, om zijn woorden serieus te nemen.
Soms zijn dit mensen in levende lijve, en soms spreken hun stemmen door de boeken
die ze geschreven hebben. Maar door de jaren heen heb ik toch de meeste
bemoediging gekregen door de vele boeken die door mijn handen gingen. De boeken
beschermden mij, ze leiden mij, ze onderwezen mij, ze testen mij, ze trainden mij en
door hen kreeg ik een bepaald onderscheidingsvermogen. Ik werd kritisch, en kwam
verder op mijn spirituele weg. Frederic Lenoir beschrijft niet mooi in het boek ‘God’:
‘En de meeste gidsen vinden we binnen de godsdiensten zelf. Het zijn geestelijken
met een rijk innerlijk leven, die de gave hebben de voorwaarden voor een spirituele
ervaring over te brengen. Ze zullen de discipel leren bidden, te mediteren en zich te
hoeden voor de valkuilen of de illusies van het spirituele leven.’
Door de jaren heen heb ik veel boeken gelezen, eigenlijk sinds de grote gulle Gever
dichtbij kwam begon ik te lezen. Mijn ‘leesgierigheid’ werd aangewakkerd. De
stemmen van de schrijvers klonken door de boeken heen, als mentoren die mij elke
keer weer een hoopvolle richting wezen. Een richting van relationeel vertrouwen,
hardnekkige liefde en gespannen verwachting. En met elke mentor krijg ik weer een
nieuw perspectief aangereikt die mij op weg laat gaan.
We staan tenslotte allemaal op de schouders van anderen die ons voor zijn gegaan. Of
dit nu in de wetenschap is, of op andere gebieden. En met hun wijsheid kunnen we
ons hart, verstand en verbeelding vullen, dit doe ik dan ook gretig.
Het lezen past eigenlijk heel goed bij mij. Juist als creatieveling. Lezen is geen passief
proces, maar een creatief gebeuren. Een mooie quote uit het boek de 7 Hoofdzonden:
‘Lezen is geen passief proces, maar een creatief gebeuren. De auteur moet de lezer de
zinnen laten afmaken. In onze academische traditie probeert men daarentegen juist
definitieve uitspraken te doen, uitputtend te zijn en het laatste woord – of vele laatste
woorden – te hebben.’ Mijn mentors reikten mij een richting aan. En ik kon me qua
denken en gedrag die richting op bewegen.
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Zingevings quote 13-5-14 14:40
Comment: “Want ons kennen is
stukwerk... Maar wanneer het volmaakte
komt, heeft het stukwerk afgedaan...
Nu kijken we nog in een spiegel, we zien
raadselachtige dingen... maar straks zien
we van aangezicht tot aangezicht. Nu ken
ik nog slechts ten dele maar dan zal ik ten
volle kennen...” Bron: ‘Christelijke
oersymbolen’ – Corinna Muhlstedt
Zingevings quote 13-5-14 15:18
Comment: ‘Hoe kunnen we een creatief
contact met de basis van ons eigen leven
tot stand brengen? Enkel en alleen door
een leraar die ons kan brengen bij de bron
van ons bestaan door ons te laten zien
wie we zijn en, als gevolg daarvan, wat we
moeten doen. Maar waar vinden we zulke
leraren? Er zijn mensen die denken dat
we onze echte leraren zijn kwijtgeraakt en
leven in een tijd zonder wijze mannen.
Maar is dat wel zo? Of moeten we
zeggen, dat er geen leraren zijn omdat er
geen leerlingen zijn? Leraren kunnen
alleen leraar worden als er leerlingen zijn
die hun leraar laten zijn, en leerlingen
kunnen alleen leerling worden als er
leraren zijn die hen hun leerling laten zijn.
Alleen door deze wederkerige acceptatie
kunnen zij een leraar-leerlingrelatie
aangaan die beschreven kan worden als
bevrijdend... Het eerste kenmerk van een
bevrijdende docent-studentrelatie is dat
elk probeert bij de ander diens respectieve
potenties op te wekken, zodat die voor
elkaar beschikbaar komen. Wanneer een
student echt een docent wil hebben, moet
hij iemand de vrijheid geven zijn docent te
worden door zijn eigen levenservaring als
bron van inzicht en begrip aan te bieden...
Het tweede kenmerk van een bevrijdende
leerrelatie is dat zij wederkerig is. Dat
houdt in dat niet alleen de student iets
moet leren van zijn docent, maar dat
omgekeerd de docent iets moet leren van
zijn student... Zo komen we bij het derde
aspect van leren als bevrijdend proces.
Het is niet vervreemdend maar
actualiserend. Dat wil zeggen dat, als
leren een voorbereiding is op de toekomst
wil zijn, dat alleen mogelijk is als de
toekomst ook aanwezig is in de
onderwijsrelatie hier en nu. Om te bouwen
aan een betere wereld moet het begin van
die wereld zichtbaar zijn in het dagelijkse
leven...’ Bron: ‘Pastoraat en spiritualiteit’ –
Henry Nouwen
Zingevings quote 10-5-14 19:38
Comment: ‘Ons verlangen te kennen is
het diepste verlangen van de ziel; het is een
oproep tot intimiteit en verbondenheid... Al
ons kennen is een poging het onbekende
ons bekend te maken – de reis van
anonimiteit naar intimiteit te volbrengen.’
Bron: ‘Echo’s uit de eeuwigheid’ – John O’
Donohue

Ik heb natuurlijk ook veel met de brieven en verslagen van de eerste volgers van Jezus
Christus, die in het Nieuwe Testament van de bijbel terecht zijn gekomen. Deze brieven
en verslagen zijn in een bepaalde tijd geschreven, voor bepaalde situaties en voor
bepaalde problemen die zich toen aandienden, maar desalniettemin laten ze mij duidelijk
de kern zien van het vertrouwen in Jezus van Nazareth. Ik zal de kern als volgt
omschrijven: Hem vertrouwen, die eerste stap zetten in overgave aan Zijn leven, Hem
steeds beter leren kennen, en groeien in liefde, vertrouwen en afhankelijkheid. Dit zijn de
brieven en verslagen van de ooggetuigen, die Jezus in het ‘echt’ hebben gezien. ‘Die zijn
Heerlijkheid hebben gezien’. Of zoals een van de eerste volgers van Jezus (Lukas) zo
mooi beschrijft: ‘Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om een verslag te
schrijven over de gebeurtenissen die zich in ons midden hebben voltrokken, en die ons
zijn overgeleverd door degenen die vanaf het begin ooggetuigen zijn geweest en
dienaren van het woord zijn geworden, leek het ook mij goed om alles van de aanvang af
nauwkeurig na te gaan en deze gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u, hooggeachte
Theofilus, op schrift te stellen, om u te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken
waarin u onderricht bent.’ Of een andere volger (Johannes):
‘Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt, en het ook heeft opgeschreven.
Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is. Jezus heeft nog veel meer gedaan: als al zijn
daden, een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn
voor de boeken die dan geschreven moesten worden.’ Het klinkt allemaal behoorlijk
betrouwbaar. Het klinkt niet alleen betrouwbaar. Deze volgers hebben allemaal hun leven
voor Christus gegeven, ze hebben met in leven en dood op Christus vertrouwd.
‘Degenen die zijn verschijning hebben liefgehad.’ Deze mensen worden dienaren van het
Woord genoemd. En een dienaar van het Woord word je niet zomaar. Je moest op z’n
minst de opgestane Heer hebben gezien. Hij moest aan jou verschenen zijn. ‘Het is de
Heer’, zou je gezegd moeten kunnen hebben. Deze brieven en verslagen vormen de basis
van mijn geloof. De prioriteiten die de eerste volgers hebben, dat worden mijn
prioriteiten. Althans dat denk ik, later kom ik erachter dat ik toch wel een veilige God
gecreeerd heb. Maar toch, door deze brieven en verslagen leer ik dat de grote gulle Gever
zich op een unieke manier heeft laten zien in het leven van Jezus van Nazareth. De gever
van alles is wel heel erg dichtbij gekomen door Hem, en heeft iets unieks door Hem
bewerkstelligd. De claim van Jezus is uniek: ‘Hij zou de dood overwonnen hebben. Hij zou
de vloek van de zonde teniet gedaan hebben. Niet alleen door Zijn woorden en daden,
maar door Zijn opstanding uit de dood. In de dood transformeerde Hij tot nieuw Leven.
Een leven dat verder reikt dan dit Leven. Dat dieper en rijker is dan dit Leven.’
En de brieven en verslagen van de eerste volgers vormen hier natuurlijk de basis van mijn
Christus‐ervaring. Zij legden de basis, het fundament van mijn spiritualiteit. Want zij
waren tenslotte de ooggetuigen, niet ik. Ik geloof dat dit echt belangrijk is. Zij hebben iets
gezien dat ik nooit zal zien: ‘Jezus van Nazareth in de glorie van de Vader’. Zoveel
heerlijkheid, liefde, vergeving. Maar dit vormde ook een confrontatie met hun eigen
kwalitatief donkere en onafhankelijke hart. In dit spanningsveld leerden ze een diepe alles
doordringende nederigheid. En daarom zijn dit van die goede mentoren. Die Petrus,
Paulus, Johannes, Lucas, etc. Al die discipelen en groepen van discipelen die rond het
mysterie van Christus bijeenkwamen. Op een bepaald moment heb ik besloten dat ik
graag hiernaar wil luisteren.
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Zingevings quote 13-5-14 14:40
Comment: ‘Al deze en andere
voorgestelde reacties komen voort uit een
intens verlangen om te helpen en een
boodschap van hoop te brengen die het
lijden van deze man in nood kan
verlichten. Maar toch blijft de vraag: wat
heeft een ongeletterd man in het uur van
zijn lijden aan de woorden, verklaringen,
aanmoedigingen en argumenten van een
theologie-student?’ Bron: ‘Wat komt er na
de dood?’ – Anselm Grun

Zingevings quote 13-5-14 14:40
Comment: ‘De boodschap van Jezus is:
vergeving. Jezus verkondigde de mensen
de barmhartige en vergevende liefde van
God om hen te bevrijden van hun
innerlijke onbarmhartige rechter.’ Bron:
‘Als het leven een last is’ – Anselm Grun
Zingevings quote 13-5-14 16:08
Comment: ‘Als u zich bewust wordt van
het onzichtbare als een levende
achtergrond, merkt u hoe uw eigen
lichaam rond uw onzichtbare ziel is
geweven, hoe het onzichtbare leeft achter
de gezichten van de mensen die u
liefhebt, en hoe het altijd tussen u in is.
Het onzichtbare is een van de krachtigste
vormen van het onbekende. Het omgeeft
elke beweging die we maken. Het is het
gebied waaruit we zijn voortgekomen en
de staat waartoe wij bestemd zijn en toch
zien we het nooit.’ Boek: ‘Echo’s uit de
eeuwigheid’ – John O’ Donohue

Maar wanneer we deze brieven en verslagen lezen moeten we ons altijd twee vragen
stellen: ‘wat bedoelde de schrijver?’ en ‘wat kunnen we er vandaag de dag mee?’ En dit
kan soms nog weleens een behoorlijke worsteling zijn, om precies te achterhalen wat ze
bedoelden. Waarin twee discipelen diametraal tegenover elkaar kunnen komen te staan.
Waarbij de ‘liefde’ uiteindelijk de echte graadmeter van de ware volgers van Christus is.
En bij dit spanningsveld: wat kan ik er nu mee?, helpen de boeken van hedendaagse
schrijvers mij. Ze geven mij sturing, ik kan er gelijk iets in de praktijk mee. Ze geven
voorbeelden vanuit deze tijd. Ze leven het voor in deze tijd. Ik laat me meer en meer met
hun wijsheid verrijken. Ze stimuleren mijn denken. De boeken van hedendaagse schrijvers
worden steeds belangrijker voor mij, ze moesten voor mij overigens wel het hart van het
vertrouwen in Christus veilig stellen. Mede door mijn professor wordt mijn vertrouwen
steeds christocentrischer, in plaats van bibliocentrisch. De levende Tegenwoordigheid
van Jezus staat in het centrum van alles en de brieven en verslagen van de eerste volgers
mogen mij dichter bij Hem (Zijn leven en Zijn hart) brengen. In deze denkwijze kunnen
boeken van hedendaagse schrijvers kunnen mij ook in die Aanwezigheid brengen.
Als Christus de waarheid is en als alles in Christus, door Christus en voor Christus
geschapen is, dan zijn er dus overal fragmenten van Christus te vinden. Overal in de
schepping mag ik openstaan om de fragmenten van waarheid te vinden. Maar de volle
waarheid is te vinden in Christus. Daarom mag ik openstaan om de boeken van
hedendaagse schrijvers als mentoren te beschouwen. De basis van mijn spiritualiteit is
gelegd door de eerste volgers van Christus. En ik heb zelf de vrijheid om hierop
constructief te bouwen. Zoals een van de eerste volgers (Paulus) van Jezus van
Nazareth zo mooi beschrijft:
‘Laat ieder erop letten hoe hij bouwt, want niemand kan een ander fundament leggen
dan er al ligt – Jezus Christus zelf. Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd
met goud, zilver en edelstenen of met hout, hooi en stro, van ieders werk zal duidelijk
worden wat het waard is.’ 1 Cor. 3:10‐13
Ik lees ook kritische boeken over mijn spiritualiteit. Waarin alles even op z’n kop wordt
gezet. Ik leer hierdoor ook mijn vooropgezette ideeen of meningen loslaten en dat
andere geluid een kans geven. Misschien minder eigenwijs te zijn. Wil je een tekst echt
de kans geven iets nieuws te zeggen en zijn eigen waarheid kenbaar te maken? Dan
moet je je als lezer bewust zijn van je vooropgezette ideeen en verwachtingen. En ze
laten voor wat ze zijn. Anders zal de tekst alleen maar mijn opvattingen bevestigen. Ik
moet gewoon zo onbevooroordeeld mogelijk tegenover de tekst staan. Dan zal hij
dingen vertellen die ik nog niet weet. Ik moet me dan wel in de tekst verdiepen.
En zo kwam ik ook in aanraking met het boek ‘Navolging’ van Bonhoeffer. Deze man
had ook het nodige voor zijn kiezen gekregen in Nazi‐Duitsland. Hij beraamde een
aanslag op Hitler en werd uiteindelijk een paar maanden voor de bevrijding
geliquideerd. Na dit boek begon ik de teksten van Jezus van Nazareth over het volgen
van Hem pas echt serieus te nemen. Een citaat: ‘Luther strandde met zijn koers op
God zelf. God toonde hem door de Schrift, dat de navolging van Jezus niet de
bijzondere, verdienstelijke prestatie van enkelen is, maar goddelijk gebod aan alle
christenen.’ en nog een: ‘Wat wordt over de inhoud van de navolging gezegd? Volg mij
na, loop achter mij aan. Dat is alles. Achter Hem aangaan, dat is iets volkomen
inhoudsloos. Dat is waarlijk geen levensprogramma, waarvan de verwerkelijking zinvol
kan lijken, geen doel, geen ideaal dat nagestreefd moet worden. Het is helemaal niet
iets dat naar menselijke maatstaf de moeite waard is om er iets of zelfs zichzelf voor
in te zetten’.
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Zingevings quote 12-5-14 13:09
Comment: ‘Het geloof in God komt voort
uit een oude traditie, een in families
doorgegeven gewoonte, een subjectieve
innerlijke ervaring of eventueel een
redenering, maar er is geen zintuiglijke
aanleiding voor. Anders zouden we
allemaal wetenden zijn in plaats van
gelovigen en zou het geloof niet bestaan.’
Bron: ‘God’ – Frederic Lenoir
Zingevings quote 13-5-14 14:40
Comment: ‘Christelijke oersymbolen
hebben hun wortels in de ervaringen van de
hele mensheid, in talloze culturen en
tradities. Ze laten zien dat er diep in de
psyche van de mens onbewuste verbanden
liggen verankerd en hebben daarbij slechts
een doel: verwijzen – naar het wezenlijke dat
waarachtiger en krachtiger is dan zijzelf, en
achter het geheim waarvan zij zich volledig
op de achtergrond plaatsen.’
Bron: ‘Christelijke oersymbolen’ – Corinna
Muhlstedt

Ik moet eerlijk toegeven dat ik de woorden van Jezus: ‘Kom en volg mij’, niet helemaal
serieus had genomen. Ik had ze een beetje terzijde geschoven omdat ze me te moeilijk
leken. Ik leek op dat kind dat Bonhoeffer zo mooi in zijn boek ‘Navolging’ beschrijft:
‘Een vader zegt tot zijn kind: Ga naar bed! en dan weet het kind zeer goed waar het
aan toe is. Een pseudo‐theologisch gedresseerd kind zou dan als volgt moeten
argumenteren: vader zegt: Ga naar bed. Hij bedoelt: je bent moe. Hij wil niet, dat ik
moe ben. Ik kan mijn moeheid ook te boven komen, als ik ga spelen. Dus vader zegt
weliswaar: Ga naar bed., maar eigenlijk bedoelt hij: ga spelen. Met zo’n argumentatie
zou het kind bij zijn vader en zou de burger bij de overheid op een zeker niet mis te
verstane taal stuiten: op straf namelijk.’ Toch komen de teksten niet alleen voor in het
verslag van Jezus volgens Matteus. Ook Johannes laat elke keer weer de noodzaak
zien voor het volgen van Jezus. En dan Marcus in hoofdstuk 8, regel 35: ‘Wie zijn leven
zal proberen te behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om
mijnentwil, die zal het behouden.’ En een andere volger Lukas, hoofdstuk 14, regel 26
dan: ‘Indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en
kinderen en broeders en zusters, ja, zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet
zijn. Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt, kan mijn discipel niet zijn.’ Lijkt me
duidelijke taal.
Ik heb deze teksten vaak gelezen, maar ja, er staan tenslotte heel veel teksten in de
bijbel. Ik kon de teksten van Bonhoeffer niet meer los laten. Ze veranderden mijn
leven, en lieten mij steeds meer de weg van de radicale discipelschap opgaan. Ik ben
in een cultuur tot geloof gekomen waar ze Jezus vol overgave volgden. Je zag vanuit
een persoonlijke relatie een vertrouwen dat er voor ging. Maar het was vaak binnen
een bubbelbad –geloof. Er gingen fijne, extatische gevoelens mee gepaard.
Bonhoeffer liet een weg zien dat je Jezus weleens op een andere manier kon volgen.
Je kon ook weleens naar duisternis geleid worden. En er dan samen met Hem
doorheen gaan. Je kon weleens naar een donkere nacht van de ziel geleid worden.
Zoals Brennan Manning mooi beschrijft in het boek ‘Onder de indruk van Jezus en van
zijn liefde aan het kruis’: ‘Het kruis is het symbool van zowel onze verlossing als ons
levenspatroon. Alles wat met Christus gebeurd is, gebeurt in zekere mate ook met
ons. Als duisternis ons omgeeft en we doof zijn voor alles behalve de schreeuw van
onze eigen pijn, helpt het te weten dat de Vader in ons beeld van zijn Zoon schetst,
dat de handtekening van Jezus op onze ziel wordt gestempeld.’
In mijn getemd christendom vond ik die christenen die te menselijjk waren maar
ongeestelijk. Ze luisterden teveel naar hun vlees. Als ze zich zwak voelden... als ze zich
niet gedroegen zoals ik me gedroeg, dan...
C.S. Lewis vond ik te intellectueel, zijn geloof zat teveel in zijn verstand. Bill Hybels
vond ik met zijn mega‐church teveel op succes gericht. Lenny Kravitz beleed niet
positief genoeg, en was te artistiek. En Bono schold en rookte teveel. Toch werden al
deze christenen op een bepaald moment gebruikt om mij verder te helpen op mijn
spirituele weg. Merkte ik dat ik met een bepaald onderwerp vastliep, dan
bemoedigden ze mij om door te gaan. Ze werden mijn mentoren op een afstand. Er
ontstond langzaam een paradigma‐verschuiving hoe ik over dingen dacht, en hoe ik
dingen benaderde. Door Bill Hybels kreeg ik weer geloof in geestelijk leiderschap.
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Zingevings quote 11-5-14 7:06
Comment: ‘In ieders leven komen bange
tijden voor, tijden van angst en beven. Je
gevoel van gerustheid en veiligheid gaat
verloren. Wat voor je ligt lijkt dreigend en
bedreigend. Omdat wij in de ruimte leven,
kan van alles op ons afkomen en ons
overvallen. Omdat wij in de tijd leven, ligt
er altijd een bepaalde periode tussen ons
en wat komt. Als wij bang worden, vullen
wij die tussenperiode met elke
voorstelbare ramp. Onze fantasie slaat op
hol en ziet alles zwart.’ Bron: ‘Echo’s uit
de eeuwigheid’ - John O’ Donohue

Door broeder Lenny Kravitz weer geloof in artiticiteit. Door Bono kon ik omgaan met
het lijden wat er door mijn madre op me afkwam. C.S. Lewis bracht mij tot eerlijkheid
over mijn gevoel en over moeilijke situaties, en mijn spirituele verbeelding maakte een
groeisprint.
Ik loop stage bij een organisatie JPUSA. Deze leefgemeenschap in het centrum van
Chicago leert mij hoe ik discipelschap steeds serieuzer kan gaan nemen. Ze gaven een
gebalanceerde theologie aangaande lichamelijke genezing. Ik leerde de
wonderverhalen van Jezus ook op een andere manier lezen, en niet alleen als een
formule voor snel genezingsresultaat. Een beetje op de lijn van Anseln Grun ‘Als het
leven een last is’: ‘Jezus treed in de genezingsverhalen nooit op als een tovenaar die
de zieke mensen zo pijnloos mogelijk van hun ziekte verlost. Integendeel, Hij
confronteert hen steeds met hun eigen waarheid. Het is dikwijls pijnlijk genoeg om
deze waarheid te bekijken... De eerste stap van genezing is: Jezus heeft medelijden
met de depressieve man... De tweede stap van Zijn therapie is: Hij steekt Zijn hand uit
en maakt contact met de depressieve man... De derde stap: Jezus raakt de melaatse
aan... De vierde stap: Jezus geneest de zieke met de woorden: ‘Ik wil het, word rein...
Jezus staat aan de zijde van de depressieve persoon. Hij is hem nabij en gaat Zijn weg
met hem... De depressie hoort bij hem. Ze mag er zijn. Daardoor verliest de depressie
aan macht. Ze heeft hem niet meer in haar greep.’
Ook leer ik hier om kritisch na te denken wat een gezond spiritueel klimaat is.
Misschien is deze stageperiode wel mijn redding. Ik mag eindelijk op een andere
manier denken. Zonder dat dat in twijfel wordt getrokken of met wantrouwen wordt
benaderd. JPUSA word op een bepaalde manier het begin van het einde. Het einde
van de vertrouwensrelatie met de kerk waar ik Christus heb leren kennen. Mijn
paradigma‐verschuiving versnelt: ik schuif op van een bibliocentrische gemeenschap,
naar een christocentrische beleving van mijn geloof. Ik begon misschien als een
kuddedier maar wordt meer en meer een volgeling van Hem. Hierin begin ik mijn
nieuwe reis natuurlijk met God. Ik kies mijn reisgenoten met wijsheid. Ik hecht veel
waarde aan wijsheid. Probeer mijn bagage achter te laten. Ik erken mijn fouten en
zwakheden. Verwelkom problemen als geschenken. Ik neem het leven zoals het komt
en heb God lief met alles wat in mij is. Dit zo mooi beschreven in het boek ‘God bereidt
mij een weg’ geschreven door het psychologen koppel Cloud en Townsend.
Nog een lichtpunt op mijn weg. Een spiritueel leider van een gemeenschap in Almelo
komt naar me toe met een mooie tekst uit de brieven die circuleerden in de groepen
rond Jezus van Nazareth. De eerste brief aan Timoteus, hoofdstuk 5, regel 3:
‘Ondersteun weduwen die alleen staan. Als een weduwe kinderen of kleinkinderen
heeft, moeten die godvruchtig voor haar huishouding zorgen. Zo betalen ze hun
voorouders terug, en dat is God welgevallig... Wie niet voor de eigen familie zorgt,
zelfs niet voor huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan een
ongelovige.’ Ik ben op een goede weg. Volgens deze tekst staat de grote gulle Gever
duidelijk achter me. Ik word gerust. Een quote van J.I. Packer brengt me dezelfde
richting op: ‘Als ik me niet vergis zijn diepgaande bezinning en verbeeldingskracht
tegenwoordige zeldzame verschijnselen. Nog maar weinig mensen kennen de
motiverende kracht daarvan.’ Misschien was de weg naast mijn madre een legitieme
weg om deze elementen verder te ontwikkelen. In vertrouwen dat de Gever het eens
gaat gebruiken.
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Zingevings quote 13-5-14 14:40
Comment: ‘Jezus laat God Zijn angst,
Zijn machteloosheid en Zijn verdriet zien.
En Hij vraagt Zijn Vader of Hij deze bittere
beker van Hem wil wegnemen. Maar
tegelijkertijd b idt Hij: ‘...Maar laat niet wat
Ik wil, maar wat U wilt gebeuren...’
(Luc.22:42). Bidden is in de opvatting van
Jezus een worsteling met God. Je toont
God je verdriet en je vraagt Hem of Hij je
daarvan wilt bevrijden. Maar tegelijkertijd
geef jij je over aan God. Doordat jij naar
God kijkt, verandert je depressie. Ze heeft
je niet meer in de greep.... Het bidden
bewaart ons niet voor depressie. Het moet
ons er veeleer voor behoeden dat wij
tijdens onze depressie verward raken, dat
wij intens onzeker worden over onszelf en
over God. Het bidden neemt onze
benauwdheid niet weg. Maar het wil ons
echte steun bieden in onze
benauwdheid... Jezus zegt: wie niet
ophoudt met bidden, zal net als de
hardnekkige weduwe recht krijgen om te
leven. Hij zal meemaken dat de wanhoop
hem niet meer in de greep houdt. Het
bidden beurt hem op. Het verschaft hem
recht van leven... Veel mensen vatten
bidden veel te uiterlijk op. Ze wachten op
een wonder van buitenaf. God moet als
een tovenaar de depressie simpelweg van
hen wegnemen, zonder dat ze zich er nog
om hoeven te bekommeren. Maar een
dergelijke uiterlijke vorm van bidden maakt
ons uiteindelijk wanhopig. Jezus heeft een
andere kijk op bidden. Bidden betekent
voor Hem: aan God je eigen
machteloosheid laten zien... Tijdens het
bidden komen we in contact met de
innerijke grond van onze ziel, waar God in
ons woont. Daar kan geen enkele vijand
ons bedreigen. Daar heeft ook een
depressie geen toegang. Daar hebben we
recht van leven. Daar zijn we gaaf en heel,
vrij van alle depressieve gevoelens. Het
bidden brengt ons midden in de
uitzichtloosheid van onze gedeprimeerde
gevoelens in contact met de kracht die
aanwezig is op de bodem van onze ziel...
Het gaat er niet om dat God alles wat ons
belast, wegneemt wanneer wij bidden. Het
gaat er veeleer om tijdens het bidden te
begrijpen dat we midden in alles wat ons
bedreigt, in Gods hand zijn en dat er in
ons iets is waar de depressie geen macht
over heeft. Dat verandert onze kijk op
onszelf. Dan begrijpen wij onszelf en ons
leven op een nieuwe manier en kunnen
we anders omgaan met onze depressie.’
Bron: ‘Als het leven een last is’ – Anselm
Grun

Uiteindelijk aanvaard ik het avontuur. Mijn missie is om mijn madre thuis te brengen.
Door dit gebrekkige leven heen, waar we soms ook momenten van thuiskomst mogen
beleven. Maar uiteindelijke naar dat kwalitatieve Leven waar ze volledig gekend zal
zijn. En waar alle tranen van haar ogen gewist zullen worden. Ik mag haar daar
afleveren, bij Hem in Zijn eeuwig koninkrijk. Waar Hij haar op staat te wachten. Ik weet
niet hoe lang ik samen met haar op mag trekken. Maar ik weet zeker dat het me door
verschillende landschappen van het leven brengt. Zowel innerlijk als buiten mezelf.
Mijn gebed is vanaf het begin: dat ik licht mag brengen waar er duisternis is, dat ik
hoop mag brengen waar er hopeloosheid lijkt te heersen en dat ik mag helpen waar
mensen verslagen dreigen te raken, waar ze de hoop en liefde van Christus dreigen te
verliezen.
Navolging wordt het belangrijkste in mijn spirituele levensbeschouwing. Optrekken met
mijn spirituele buddie, leven met Zijn hart in me, in overgave. Niet alles willen controleren.
Hierdoor krijg ik ook een wat meer gebalanceerd beeld over genezing. Ik weet niet meer
of God altijd fysiek wil genezen. Ik bid er al 5 jaar voor, elke keer maar weer de genezing
uitspreken. Maar mijn madre wordt niet fysiek genezen. Toch mag ik elke keer weer op
die plek zijn waar er geen fysieke genezing ontstaat. En misschien breng ik door mijn
houding wel een beetje genezing, door mijn zijn. Ik ben daar niet weg te krijgen en breng
ik zo wel een gedeeltelijke genezing van haar isolement. Herstel ik vertrouwen, liefde en
hoop. God wordt steeds minder een tegenstander van de lichamelijke ziekte. God gaat
steeds meer de ziekte vertegenwoordigen. Hij is voor mij ziek geworden, zodat ik Hem op
de zieke plekken van het leven kan ontmoeten. Of anders gezegt: dat Hij mij daar kan
vinden. Het wordt een plek waar Hij ons wilde ontmoeten. Niet alleen als de tovenaar die
haar lichaam plotsklaps geneest, maar bovenal als de minnaar die haar begrijpt en haar
kan troosten met een grotere liefde. Uit het boek ‘Heil maakt heel’: ‘Voor de zieke mens
blijven de feiten dat de dienst der genezing wel hoop op, maar geen garantie van fysieke
genezing kan bieden, dat in de zieke mens zelf een soort aanknopingspunt voor genezing
vaak van belang lijkt te zijn maar niet precies omschreven kan worden en dat de
bebedsgenezers dus wel de klok hebben horen luiden maar de klepel niet wisten te
hangen. Hierbij passen de wijze woorden van Karel Kraan: ‘Moeten wij meer geloof
hebben om meer en groter genezing te ontvangen? Jezus antwoordt hierop heel radicaal:
‘Nee’. ‘Voorwaar, ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze
berg zeggen: ‘Verplaats u van hier daarheen’ en hij zal zich verplaatsen en niets zal
onmogelijk zijn.’ (Mattheus 17 en 20). De druk dat het aan ons geloof ligt dat ze niet
geneest kunnen we steeds meer achter ons laten. We gaan door met onze relatie met
Hem. We hoeven niet alleen op spreekuur te komen. Nee, we mogen Hem echt leren
kennen op de plek waar we zijn. En dan laten we het wel aan Hem over hoe Hij ons leidt.
Dan kies ik liever voor de denkwijze van Dallas Willard in het boek ‘God verstaan’. Dit
schept zeker wat ruimte. ‘Volgens mij mogen we, als volgelingen van Jezus Christus, het
vertrouwen in ons vermogen om iets van God te horen niet opgeven. Als we dat
opgeven, doen we afstand van de realiteit van een persoonlijke relatie met God en dat
moeten we niet doen. Zowel ons hart en verstand als de praktijk van de christelijke
traditie bewijzen het tegendeel.’ Hij leidt ons. Maar niet altijd naar de lichamelijke
genezing die we zo graag willen zien. Ik snap het trouwens toch niet. Hoe kan iemand
geloven dat lichamelijke genezing een recht is waar we net zo lang voor moeten strijden
totdat we het zien gebeuren. Hier zeggen we nog al wat: dat we door ons zwoegen de
zondeval kunnen opheffen. ‘Nou, zwoegze’, zou ik bijna zeggen.
64

Zingevings quote 10-5-14 19:41
Comment: ‘Onze wereld is vol
schoonheid. Er zijn landschappen,
oceanen, schilderijen en muziek waarvan
de schoonheid in ons hart een besef van
het eeuwige wekt. Toch voelen we ons
nergens zo diep ontmoet als in de
aanwezigheid van een ander mens. In die
aanwezigheid is iets dat overeenkomt met
ons verlangen en onze ziel. Het menselijk
hart is een theater van verlangen. Een van
onze diepste verlangens is liefde en
vriendschap te vinden... Er is een
goddelijke rusteloosheid in het menselijk
hart. Bron: ‘Echo’s uit de eeuwigheid’ –
John O’ Donohue

Terwijl we zoveel toegewijde, grote spirituelen zien waarvan hun lichaam ook aftakelt en
waarvan hun lichaam uiteindelijk ook in een graf komt te liggen.’ En dat allemaal
gebaseerd op een tekst van Jezus van Nazareth: ‘Gelooft dat je het hebt ontvangen, en
het zal je geworden’. Uit het evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 11, regel 24. Maar in de
andere evangelien rept Hij hier geen woord over. Kunnen we een hele genezings‐
theologie bouwen op een tekst? Ik hoop het niet. Misschien past het toch allemaal eerder
bij de geest van de tijd dan dat het werkelijk de mindset van de disciplen waren. In deze
tijd denken we dat we alles kunnen controleren. Dat we alles kunnen maken, de
maakbaarheids‐mythe. Dank u mentor Richard Foster: ‘Oppervlakkigheid is de vloek van
onze tijd. De eis dat onze verlangens onmiddelijk bevredigd moeten worden is allereerst
een geestelijk probleem. We hebben in onze tijd geen behoefte aan een groter aantal
intellectuele mensen. We hebben meer mensen nodig met diepgang... In het leven met
God is de vreugde zelf een wezenlijk bestanddeel, omdat Hij ons in toenemende mate vrij
maakt van de verlammende onderworpenheid aan eigenbelang en angst. Als ons innerlijk
vrij wordt van alles wat het drukt, kunnen we moeilijk spreken van saaiheid. Zingen,
dansen en zelfs uitbundigheid vormen een karakteristiek bestanddeel van de oefeningen
om geestelijk te leven.’
En deze vrijheid en vreugde proef ik meer en meer bij mijn madre. Ze komt elke keer weer
tot aanbidding, ondanks het feit dat ze niet lichamelijk genezen wordt. Was dit dan
misschien wel een groter wonder? Dank u mentor Dallas Willard: ‘In de loop van de
Bijbelse geschiedenis valt bij het proces van goddelijke communicatie op dat hoe groter
de volwassenheid van de luisteraar is, des te groter de duidelijkheid van de boodschap is
en hoe kleiner de rol van dromen, visioenen en andere ongewone verschijnselen en
bewustzijnstoestanden.’ En nog een om het af te leren. Broeder Dallas, het boekpodium
is voor u: ‘Kennelijk wil God ons leiden op een manier die onbevangenheid in ons laat
groeien. Het voornaamste doel van de Vader is de ontwikkeling van ons karakter, meer
dan slechts richting geven op verschillende praktische terreinen. Hij zal ons leiden, maar
niet onder de voet lopen. Daarom zouden we voorzichtig moeten zijn om, met pen en
papier in de hand, te gaan zitten wachten op Gods instructies voor de dag. Stel je voor
dat een ouder van minuut tot minuut een kind opdraagt wat het moet doen. Het kind zou
zich onder een dergelijk regime niet kunnen ontwikkelen. De ouder behoort op zo’n
manier te leiden en te sturen dat het kind een zelfstandig karakter ontwikkelt, in staat om
voor zichzelf de juiste beslissingen te nemen. God doet hetzelfde.’
We mogen tot een bepaalde hoogte vrede sluiten met de situatie. We mogen op die
plek vertrouwen leren. Dat Hij ons niet in de steek laat. Hij is nog steeds de goede
Herder. Hij heeft een hart voor degenen die zich verloren voelen. We mogen gewoon
dat onstilbaar verdriet toelaten en ondervinden. Daar waar we ondanks onszelf zwak
zijn en tekortschieten. Dit verdriet vergezelde ons elke keer weer, hoe edelmoedig we
ook onze plichten blijven nakomen. We kunnen dit verdriet proberen te verdringen of
bagatelliseren en enigszins sussen. We zijn allemaal geneigd met onszelf
compromissen te sluiten. Maar dan zal dit verdriet diep kunnen knagen in het
geweten en een grote onvrede bewerkstelligen. Een ding staat vast: geen enkele
inspanning is in staat de verhoopte verzoening met zichzelf te bewerkstelligen of de
bevestigende troost te verlenen. Juist voor zo iemand is het even consequente, maar
volledig vrije leven van de eerste christenen gewoon onuitstaanbaar.
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Zingevings quote 13-5-14 14:40
Comment: ‘Sometimes loving is hard
because it is difficult to see what is best
for the other person. Sometimes it is
because we feel empty ourselves and do
not have the strength to love someone
else. Sometimes it is because doing what
is truly best for another would make that
person angry. Sometimes it is because we
cannot see through our own ego-needs
sufficiently to really love the other.
Sometimes it is because we cannot figure
out a way to balance two calls to love
before us. Sometimes it is because we
cannot make sense of the notion that we
are to love such a large and abstract thing
as a nation or the environment. And
sometimes we just wonder when it is
finally going to be our turn to be loved; we
are tired that God demands that we love
our neighbor, but not that we do this within
a particular context.’ Bron: ‘Living the
resurrection’ – Eugene H. Peterson

Die christenen die, zonder wroeging of verdriet, uitstralen dat hun leven een feest van
vreugde is terwijl ze zich beroepen op een veroordeelde die volgens de Wet van
Mozes zelfs verdoemd is (Deut. 21:22‐23), zijn begrijpelijke, ja mateloos
aanstootgevend. Hun zo blije en ongedwongen gedrag omspeelt voortdurend de
strikte regels van het farizeese vroomheidsideaal: ze schamen zich er niet voor om
met afgeschrevenen of onreinen van allerlei slag aan tafel te zitten. Ze verwachten
geen heil van de inachtneming van de elementaire, structurerende principes van de
Torah en de joods‐farizeese interpretatie ervan huldigen. Dit kan gewoon niet. Dit is
een ondermijning van de religie. Dit mag in geen geval worden toegelaten. Met moet
ingrijpen, het liefst van hogerhand.
Ik hoor de lokroep van de christus‐gecentreerde gemeenschap, van mijn madre en ik,
waar de liefde de grootste kracht is. Daar naast die rolstoel. Dit, denk ik, allemaal
bewerkt door de geest van God. De liefde van God is de meest diepreikende, creatieve
kracht in het universum, en de ongelooflijke waarheid dat zijn liefde in de kerk woont.
We openen onze harten en we zullen authentiek leren leven op het niveau van
menselijk lijden, omdat daar de kracht van God het grootst is. Christelijke liefde is
kwetsbaar zijn voor God, liefde is het waard om voor te leven. ‘We zijn zijn maaksel,
geschapen om goede werken te doen in Christus Jezus, welke God al voor ons bereid
heeft.’ Een brief aan een discipel‐groep in Efeze, hoofdstuk 2, regel 10.

Zingevings quote 10-5-14 23:57
Comment: ‘Bovendien was het lang
aanhoudende verdriet van zijn moeder
voor hem zo afschikwekkend dat hij zijn
eigen gevoelens van pijn en verdriet
verdrong. Maar dat leidde later tot steeds
terugkerende depressies en gevoelens
van leegte en verveling... Iemand die
verdriet heeft, gaat echter door de tranen
heen en wordt daardoor innerlijk
gereinigd. In het vroege monnikendom
zong met het loflied op de tranen. Tranen
reinigen de ziel en inspireren haar. Tranen
zijn een uiting van een ware godservaring.
Maar in onze tranen ontmoeten we ook
onszelf en onze werkelijkheid. De
monniken hebben het over verdriet
wanneer we niet beantwoorden aan onze
eigen idealen en aan het beeld dat God
zich van ons heeft gemaakt.’ Bron: ‘Als het
leven een last is’ – Anselm Grun

Ik durf met de wijsheid van al mijn mentoren, schallend in mijn oren en door de
eeuwen heen, op te staan. En naar de horizon van het avontuur te turen dat voor mij
ligt. Ik neem de eerste stap het moeilijke avontuur in, de wildernis tegemoet. Laat de
orks maar komen. Al weet ik waarschijnlijk niet helemaal wat ik zeg. Ze zijn tenslotte
wel heel erg schrikachtig, ze stinken en maken veel lawaai.
Maar ik stap het avontuur in. Ik besluit om mijn tijd niet aan een carriere te geven,
maar aan mantelzorg. Ik ga mijn madre verzorgen, ik ga er voor haar zijn. Ik loop niet
meer weg. Ik betreed de plek van mijn grootste uitdaging met open vizier. Ik kijk zo
eerlijk mogelijk mijn innerlijke demonen in de ogen. Ik ben bereid de weg te gaan.
Zeker, met de nodige terughoudendheid, met de nodige nederigheid. Want ik probeer
niet alleen te steunen op mijn eigen vaardigheden.
Een mentor rijst op door een boek van twee psychologen Cloud en Townsend. Zij
geven een aantal principes waardoor je op een goede weg kan blijven gaan. Het
eerste principe: ik probeer deze reis te beginnen vanuit een voortdurend gesprek met
de grote Gever. Het tweede principe: ik kies mijn reisgenoten met wijsheid. Het derde
principe: ik hecht waarde aan wijsheid. Het vierde principe: ik probeer mijn bagage
achter te laten (pijn te verwerken). Het vijfde principe: Ik erken mijn fouten en mijn
zwakheden. Het zesde principe: ik verwelkom problemen als geschenk. Het zevende
principe: Ik neem het leven zoals het komt. Het achste principe: ik heb de grote Gever
lief met alles wat in mij is.
We gaan op weg en we zullen zien.
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Zingevings quote 13-5-14 14:40
Comment: ‘Lang kan een mens zich wat
wijsmaken en menen dat hij uit hoge
idealen leeft, terwijl hij in feite gedreven
wordt door zijn instincten, ten diepste door
zijn ikdrift.... Ootmoed is een wezenlijke
vereiste willen we groeien in echte,
bewuste liefde; ootmoed door zelfkennis.’
Bron: ‘Afdalen in je ziel’ – H.J. Hegger

DISCIPEL‐LESSEN in dit landschap van het avontuur
‐

‐
‐

Het is weleens goed om uit bestaande patronen (denken, gedrag) te stappen,
hierdoor leren we onze spirituele buddie op een andere manier kennen en leer
je dat het avontuur (waarin we ons bevinden) groter is dan ons ‘kleine’
individuele verhaal met andere woorden: we groeien uit liefde in vertrouwen
tot overgave
De angst om bestaande patronen te verlaten is reeel, hier hebben we allemaal
last van. Deel je angsten, spreek met spiritueel volwassen mensen en spreek
eerlijk met de grote gulle Gever.
Misschien leren we de echte Gever alleen kennen door middel van paradoxen,
wanneer we Hem niet getemd hebben door onze intellectuele arbeid.

Het avontuur vervolgt zich...
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Mijn godsbeeld
in dit landschap van het avontuur:

De uitnodigende, ongetemde God
Er is een mist rondom me.
Ik zie in de verte iets bewegen.
Heb er geen controle over.
Het is allemaal zo vaag.
Bestaande definities krijgen geen grip.
De beweging lijkt dreigend.
In de mist ontstaat er een weg.
Ik kan deze weg gaan.
Het lijkt gearrangeerd.
Voor mij.... voor mij?
De uitnodiging is daar.
De weg lijkt niet gemakkelijk.
Alles staat op zijn kop.
‘Zalig degene die treuren...
Zalig...’
De wereld zal veranderen.
Ik zal veranderen.
Wil ik deze weg gaan?
Hij nodigt uit...
Zijn karakter is te vertrouwen.
Wil ik hem leren kennen?
Kan ik deze weg gaan?
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OVERTUIGINGEN
waarop ik vertrouw in dit landschap:
(door op mijn intuitie af te gaan na te sparren met veilige wijze mensen)
‐ Volg je hart.
‐ Niet zomaar je hart volgen, altijd in gesprek met veilige relaties.
‐ De weg van Jezus is soms een non‐conformistische weg.
‐ Het is goed om op te staan tegen reli‐gekkies die manipuleren.
Het avontuur lonkt...
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Hoofdstuk 3

DE EERSTE
DREMPEL NEMEN

Mijn moeder herstelt niet meer. Wat doen die beelden van verslagenheid pijn. Als ik
haar zo zie zitten, voorover gebogen in haar rolstoel. Letterlijk geslagen door het
leven. Ze hangt te slapen, want zitten kan ik het niet noemen. Ze is moe, moe van het
leven. De vlijmscherpe beelden snijden door mijn hart. De tranen schieten elke keer
weer in mijn ogen als ik er aan denk. Zo schijnbaar verlaten. Waar is het goede? De
zegen, de volheid van leven die de grote Gever is komen brengen in Jezus van
Nazareth. Overal is leven, beweging. Alleen daar is het leven weggenomen.
Ze lijkt zo verlaten. Dit doet pijn. Elke keer weer. Ik blijf dit voelen. Kan er geen
afstand van nemen. Mijn hart is daar nooit immuun voor geworden. Het breekt elke
keer weer. Ik laat het breken. Ik wil blijven voelen. Niet uit een soort zelfpijniging,
maar ik wil haar niet alleen op die plek laten. Ik wil zo dicht mogelijk komen.
Ze blijft halfzijdig verlamd en het praten gaat ook niet vooruit. Wel die af en toe
woordjes. En ze nemen ook niet direct in aantal toe. De hoop blijft dat er een wonder
aanstaande is. Ik ben toch niet voor niets haar steeds weer aan het omringen met
positieve woorden, helende woorden. Er moet toch iets gebeuren. Er moet toch iets
onderweg zijn. En dan plotseling die verrassing als ze uit het niets een volzin spreekt.
Bijna dan, het is net geen volzin. Maar het zit eraan te komen. Die volzin is een
geschenk. Misschien volgen er meer. Elke keer weer die verwachting. De wijze boeken
van deze wereld zeggen het terecht: ‘langgerekt hopen maakt het hart ziek’. Nou, dit
kan je wel zeggen. Elke keer verwacht je een wonder. En elke keer weer teleurgesteld.
Mijn hart wordt ziek.
Haar spraak herstelt niet meer. Terwijl we toch zo vol goede hoop waren. De grote
Gever wilde haar genezing. Hij vocht aan haar zij voor lichamelijke genezing. De eerste
vier jaar heb ik hier nog voor gebeden. Op grond van de tekst van de profeet Jesaja.
'Door Uw striemen is mijn genezing.' Maar toen dit niet gebeurde moest ik verder in
mijn relatie met de grote Gever. Ik kon hem niet beperken tot mijn beeld van Hem.
Een beeld van de Gever dat Hij van mij vraagt dat ik keihard moet zwoegen om Zijn
Zegen naar beneden te trekken. Gelukkig, Hij is altijd groter dan mijn beelden.
Ondanks het feit dat er zoveel is weggenomen moet ik erkennen dat de Gever nog
steeds veel geeft. Misschien zijn er nog steeds wel gebieden waar ik dankbaar voor
kan zijn. Misschien kan ik nog steeds tot een soort genieten komen. Ook al geeft de
grote Gever niet direct dat wat ik wil.
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Ik moet Hem niet alleen gebruiken voor mijn madres lichamelijke genezing. Ok, de
grote Gever zegt dat Hij ook de grote dokter is. Dus daar mag ik op vertrouwen. Maar
wat de dokter precies aan het doen is? Ik weet het niet precies. Misschien moet ik dat
maar gewoon aan de dokter overlaten. Ik vertrouw erop dat Hij onze genezing wil.
Maar ik weet ook dat deze genezing zich niet alleen beperkt tot het lichaam dat we
eens achter moeten laten. De genezing strekt zich zeker uit over geest‐ziel‐lichaam. En
de grote dokter maakt uiteindelijk zelf wel uit waar Hij begint met zijn reddingsacties.
Moet je eens voorstellen. Misschien zijn we wel net zoals een hautaine persoon die
net een ziekenhuis is binnen gereden. Hij voelt erge hoofdpijn. Hij wil dan ook dat de
dokter gelijk zijn hoofdpijn aanpakt. Hij staat erop. Het moet allemaal zo snel mogelijk
gebeuren. Maar misschien heeft de dokter al allang de rapporten bestudeerd en weet
de dokter precies wat er aan de hand is. Die hoofdpijn is waarschijnlijk wel het minst
belangrijke waar de patient zich zorgen om hoeft te maken. De dokter overziet het
hele plaatje. En de dokter bepaalt uiteindelijk helemaal zelf waar hij begint met zijn
acties. Hij stelt de prioriteiten. Het enige dat wij moeten doen is ons overgeven aan de
dokter. Dit door hem te vertrouwen. Laat hem zijn gang maar gaan. We mogen
meewerken, en niet tegenwerken.
Uiteindelijk is de basis van geloven in God niet alleen maar op Zijn beloften pleiten. Dit
is toch een soort werken voor Zijn aangezicht. Net alsof Hij die beloften dan sneller
gaat inlossen. Dat het afhangt van ons keiharde strijden, zwoegen, schreeuwen,
herhalen, werken. Met deze hele dynamiek vraagt Hij van ons dat we moeten
zwoegen, we moeten het verdienen. Dit is toch een ander godsbeeld dan dat we zien
in Jezus van Nazareth. Zijn wegen zijn nog altijd hoger dan de onze. Dus we kunnen
wel gaan zeggen wat Hij moet doen. Maar dat zal Hij waarschijnlijk niet altijd doen.
Dat wat wij goed vinden is niet altijd datgene dat Hij goedvindt.
Dan pak ik liever die andere definitie van geloof:
‘Geloof is een eenvoudig vertrouwen in Jezus van Nazareth’. Zoals paus Franciscus het
bij zijn inauguratie ook zo mooi verwoordde. En we laten het aan hem over wanneer
Hij die beloften wil inlossen. In de tussentijd gaan we verder in vertrouwen en komen
we tot een levensstijl van aanbidding, waarin we Hem zo min mogelijk voor de voeten
proberen te lopen. Steeds weer tot een basis van vertrouwen komen, gebaseerd op
het karakter van Jezus van Nazareth. Hij is te vertrouwen, ondanks het feit dat Hij niet
te begrijpen is. Hij is groter dan mijn intellectuele kaders. Als we tot dit vertrouwen
kunnen komen dan is rust een logisch gevolg. Ook al lijken omstandigheden het
tegenovergestelde te communiceren, en dreigen we de controle kwijt te raken. Dan
nog kunnen we zeggen: Zijn karakter is te vertrouwen. Hij is te vertrouwen. Elke keer
weer terugvallen op een basis van vertrouwen. Dit alles omdat de grote Gever dit zelf
heeft mogelijk gemaakt. In Zijn leven zien we dat ultiem vertrouwen en de ultieme
overgave uiteindelijk in een hoopvolle toekomst kunnen resulteren. Deze hoopvolle
toekomst wordt weleens de ‘opstanding’ genoemd. Een transformatie van de aarde
waarin de schaduw verdwenen is. Dat is de hoop, en hoop die we zien is geen hoop
meer. Want nu zitten we nog met die schaduw. En gaan we dwars door de duisternis
en pijn heen. Maar aan het einde van de weg is er hoop.
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Zingevings quote 12-5-14 12:54
Comment: ‘Spiritual formation operates in
a resurrection atmosphere of this ‘more and
other’ in which we have to cultivate
responses of awed reverence or risk missing
the very heart of what is going on... Without
wonder, we approach spiritual formation as
a self‐help project. We employ techniques.
We analyze gifts, and potentialities. We set
goals. We assess progress. Spiritual
formation is reduced to cosmetics. Without
wonder, the motivational energies in
spiritual formation get dominated by anxiety
and guilt. Anxiety and guilt restrict; they
close us in on ourselves. They isolate us with
feelings of inadequacy or unworthiness;
they reduce us to ourselves at our worst.’
Bron: ‘Living the resurrection’ – Eugene H.
Peterson

Gandalf is het symbool van wijsheid. Hij is de meester die in het avontuur op het juiste moment komt
opdraven. Hij heft zijn staf en verspreidt het licht. Dit licht dringt de duisternis terug. Het licht
kunnen we niet verdienen. Het verrast ons, we kunnen het volgen, of we blijven onze eigen weg
gaan. Door mijn fictieve dialoog met hem gebruik ik een creatief element om van mijn hart geen
moordkuil te maken. En hiermee is hij misschien ook wel een symbool van de ultieme wijsheid die
zichtbaar is geworden in mijn spirituele buddie.

Beste Gandalf,
Ik heb een tattoo laten zetten.
Het is een tattoo met het oog van mijn moeder. Het oog kijkt naar mij. Het enige oog dat
me nog kan aankijken. Waarmee ik nog contact met haar kan krijgen. Haar hele lichaam
is een vijand geworden en in dat lijdende oog is nog wat menselijkheid te vinden. Nou ja,
menselijkheid, het is een lijdend oog, dat oog van mijn madre. Toch is dat oog, in mijn
tattoo, omringd door het Keltische symbool die de gekerstende Liefdesdynamiek
voorstelt. Het probleem is echter dat dit zich in het onzichtbare afspeelt. Ok, het is eens
zichtbaar geworden, dat is waar, maar tegelijkertijd is dit alweer zo’n twee duizend jaar
geleden.... moeilijk verhaal dus, soms. Er waren tijden dat het nieuw leven werd
ingeblazen, met vuur en bliksem, dit aloude verhaal. Maar die extatische momenten
ebben ook weer weg he.
Kan ik dan toch weer tot een soort vertrouwen komen? Waar de andere partij, ditmaal
God, zich niet elke keer hoeft te bewijzen. In dat bewijzen zit dan vaak de dynamiek van:
even het kunstje doen en dan weer de coulissen in.
Mijn worsteling is als ik in dat lijdende oog kijkt en ik probeer de bodem van haar lijden
te zien. Dat er niets dragends is, dat er helemaal niets is. Gewoon een grote leegte,
eigenlijk geen bodem. En mijn ‘troostend verhaaltje’ daar totaal of weinig waarde heeft.
Er totaal buiten staat, er niets van doen mee heeft. Dan ben ik bang.
Dan kan ik daar niet komen, daar is dan geen waarheid. Althans, niet mijn waarheid, de
waarheid van God.
Maar wat stelt het evangelie dan voor?
Wat is het evangelie dan eigenlijk?
Is dit niet de kern van het evangelie?
Hij is diep in ons lijden gekomen,
er is waarheid, er is een bodem.
Er is iets dragends in onze schijnbare verlorenheid.
Als ik mijn moeder in haar oog kijkt slaat de angs mij om het hart.
Is het daarbinnen in mijn moeder ook waarheid.
Dat lijdende oog communiceert veel.
Dat betraande oog communiceert veel.
Dat zoekende, vluchtende oog communiceert veel.
Het is een ‘tering’‐leven, het doet allemaal pijn en ik wil mij uiten voor het aangezicht van
de Allerhoogste, mijn geliefde.
Ik moet mij uiten, het is ondraaglijk zwaar anders.
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Is Hij er ook geweest?
Loopt Hij naast me?
Of verbeeld ik het me maar, ik wil het graag, dus....
Bedankt Gandalf,
dat u toch even wilt luisteren.
Ondanks dat u het toch altijd heel druk heeft met lastige hobbits.
Dit schoot nog even door mijn gedachten:
‘Toen jubelde Jezus het uit in de heilige Geest en zei:
Ik prijs U, Vader; Heer van hemel en aarde,
omdat U deze dingen verborgen gehouden hebt
voor wijzen en verstandigen,
maar ze hebt geopenbaard aan nederigen.
Ja, Vader, want zo heeft het U behaagd.’
(luc
Mijn madre draagt het mysterie ergens in zich?
Is dit dan mijn hoop?
Deze spannende, moeilijke weg naar haar, mag ik in vertrouwen begaan?
Dan toch nog maar een quote die ik geheel toevallig ergens tegenkwam:
“‘Hij is een afgrond van licht’, zo bekende Frank kafka. Afgronden zijn doorgaans duister,
maar bij Jezus licht de afgrond op, onmetelijk vrij, alles heerlijk vervullend. ‘Je moet de
ogen sluiten om er niet in te vallen.’ Ironie en joodse humor van Kafka? Tegenover Jezus
bewaar je je vrijheid ook om je niet gewonnen te geven. Zo rijk en kwetsbaar is het
Jezusgebeuren.”
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Als ik kijk naar het leven van Jezus van Nazareth en ik probeer te doorgronden wat
daar uiteindelijk is overgebleven. Dan kan ik alleen maar tot de conclusie komen dat er
maar drie dingen van waarde overblijven. Als alles wegvalt. Dat blijft over. Dus ook
naast mijn madres bed en rolstoel. Deze drie dingen worden ook wel geloof, hoop en
liefde genoemd. Geloof als vertrouwen in de persoon Jezus, hoop als gespannen
verwachting (God is bezig, elk moment kan ik datgene ontvangen dat Hij voor mij
heeft), en liefde als een toewijding van de wil om het goede te doen. ‘Liefhebben is
een houding aannemen ten opzichte van het goede dat ons omringt, namelijk een
houding van intense waardering en dankbaarheid.... Waarachtige liefde leidt er toe,
dat mensen hun eigen verlangens en wensen ondergeschikt maken aan de bereidheid
zich in te zetten en offers te brengen voor wie en wat zij liefhebben. Deze liefde heet
in het bijbelse Grieks Agape... Zo te kunnen en te willen liefhebben is een gave van
God, waarom we mogen bidden’ (Geinspireerd liefhebben – Ds. J. Windig).
Als ik deze drie elementen die iedereen belangrijk vindt kan vasthouden. Dit zorgt in
ieder geval voor een geweldige uitdaging in mijn voortdurend gesprek met de grote
Gever. Hierin schiet iedereen, dus ik ook, duidelijk tekort. ‘Everybody falls short to the
glory’, zei Lenny Kravitz na het overlijden van Whitney Houston. De genade van de
grote Gever biedt hierin uitkomst. We ontvangen het goede dat we niet kunnen
verdienen. Hij komt ons op die plek door Zijn Geest als de goede herder tegemoet. Hij
laat ons de grazige weiden zien en de weg waar we werkelijk kunnen leren liefhebben.
En nog mooier: Hij draagt ons op Zijn schouders over die weg, naar de plek om te
grazen. Door Zijn liefde, zodat ons innerlijk werkelijk vol kracht zal zijn, om te kunnen
liefhebben.
Ik ga verder over mijn relatie met God. Ik durf mijn beeld als Geneesheer los te laten.
En Hem op een andere manier te benaderen. Als de trooster, of liefdevolle minnaar.
Dit doet me denken aan mijn professor die als kind voor zijn moeder aan het bidden is.
Zijn moeder stierf. En Lewis schreef later, dat zijn beeld van God was van een
tovenaar. Die ten tonele zou verschijnen, zijn trucje zou doen en dan weer in de
coulissen zou verdwijnen. Mijn professor kwam erachter dat God zijn hartje wilde en
niet alleen maar een truc wilde doen. Hij had God in een soort magier verandert, en
tot een soort spreekuur. En daarna weer je eigen leven leiden. Maar zo is God gelukkig
niet. Hij wilt ons hart en ons hart gelijkvormig maken aan Christus. Wat gebruikt God
het meest om ons hart te vormen? Ik ben persoonlijk ervan overtuigd dat dit
omstandigheden zijn. Omstandigheden die we niet direct uit de weg kunnen gaan. En
die ook niet gelijk weggenomen worden. Maar waarin we afhankelijk van de Heer
moeten leren zijn, actief met Hem leren wandelen en onze gevoelens kenbaar maken
aan Hem die onszelf beter kent dan dat we onszelf kennen. Maar nu loop ik misschien
teveel op de dingen vooruit.
Mijn spirituele groep is heel dynamisch. De grote geestelijke leiders verwachten veel
van de leden. Qua tijd en inzet. Mensen moeten zich helemaal geven. En dat heb ik
dan ook gedaan, vanaf het begin. Klaar staan om mensen te helpen, om je talenten te
gebruiken. De grote geestelijke leider ziet dat ik toegewijd ben, dat ik er helemaal
voor wilt gaan. Dat mijn liefdesrelatie met de grote gulle Gever het belangrijkste is in
mijn leven. De grote geestelijke leider ervaart dat de grote Gever mij op een speciale
manier wilt gebruiken.
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Zingevings quote 11-5-14 7:14
Comment: ‘Geen enkele gave wordt ons
ooit gegeven voor persoonlijk gebruik. Het
voldoen aan uw gave is een oproep tot
een heerlijk avontuur van ontdekkingen
doen. Het diepste verlangen in u is ten
dele wat uw gave u te zeggen heeft. De
gave roept u op om haar te aanvaarden
en niet om bang voor haar te zijn... Alleen
de gave weet waarheen haar weg voert.
Zij roept u op tot moed en nederigheid. Als
u haar stem in uw hart hoort, moet u haar
gewoon volgen. Anders kan uw leven
terechtkomen in het dal van teleurstelling.
Mensen die echt hun gave volgen,
ontdekken dat zij hun leven vaak veel
dingen ontneemt, maar hun tegelijkertijd
een gevoel van verrijking en vervulling kan
geven dat niets anders hun kan geven.’
Bron: ‘Echo’s uit de eeuwigheid’ – John O’
Donohue
Zingevings quote 11-5-14 6:18
Comment: ‘We kunnen niet spreken van
goed of slecht, maar we zullen bewust
moeten worden van seizoenen die we
door moeten maken. Belangrijk hierbij is
dat we deze seizoenen leren kennen en
gebruiken. Maar niet alleen dat. We zullen
ook elkaars seizoenen moeten leren
kennen en leren respecteren. Ik kom zo
vaak tegen dat mensen elkaar niet de
ruimte geven om in een seizoen van hun
leven te mogen zijn, waarin ze mogen
treuren en mogen rouwen om het verlies
dat ze geleden hebben... Wat we zullen
moeten leren is: respectvol naar elkaar te
zijn en begrip te hebben voor de
verschillende seizoenen waar we
tegelijkertijd in kunnen zitten.’ Bron:
‘Leven of overleven’ – Hans Groeneboer
Zingevings quote 13-5-14 14:41
Comment: ‘Met het grootste gemak
worden principes overboord gekieperd,
omdat ze schijnbaar minder zwaar tellen
dan het nieuwe doel: het in stand houden
van de organisatie. Er ontstaat een soort
trots. Trots op het mooie werk en de grote
impact hiervan op de directe omgeving en
de wijde wereld.’ Bron: ‘Macht en
manipulatie’ - J. Bonker & T. Wintels

Hij wilt mij meer verantwoordelijkheid geven, de leiding van een geestelijk groep. Hij
belooft me een soort carriere, ik zal opklimmen naar een hogere positie. De gouden
bergen rijzen aan de horizon.
Ik verzamel alle moed. Als ik tegen de grote geestelijke leider ingaat kan het
betekenen dat ik zijn gezag ter discussie stel. En dit gaat weer ten koste van zijn gezag
in de groep. Ik probeer het rustig te formuleren. Ik vertel hem dat ik mij inderdaad
geroepen voel. Maar dat ik niet een keuze maak voor de groep maar voor een persoon
in nood. Ik wil mijn madre gaan verzorgen, ik voel me zelfs hiervoor geroepen. Zo het
is er uit, ik kan niet meer terug. En ik verander mijn gedachten ook niet meer. Dit is de
grote geestelijke leider niet gewend. Hij voelt zich ongemakkelijk, ik merk het. Mensen
doen waarschijnlijk meestal dat wat hij wilt. Hij laat duidelijk merken dat hij er niet
eens mee is. Hij probeert mij te krijgen waar hij wilt en hij gaat slinks te werk. De
brieven van de ooggetuigen rond Jezus van Nazareth zijn belangrijk voor mijn
spirituele leven. Hij probeert zo’n tekst te gebruiken voor zijn eigen doeleinden. Hij
probeert deze brieven te laten zeggen datgene wat hij wilt dat de tekst moet zeggen.
Hij probeert met zo’n tekst mijn oren te wassen, of in ieder geval om mijn oren te
slaan. Hij hoopt dat het schuldgevoel volgt. De grote geestelijke leider is een moment
stil, dan zegt hij dat als ik werkelijk een volger van Jezus van Nazareth wil zijn, ik
iedereen achter moet laten. Mijn familie, mijn madre, iedereen. Er is zo’n mooie tekst
in de spirituele verslagen, waarin Jezus spreekt van een toegewijde houding als je
Hem wilt volgen. En waarin Hij zegt dat iedereen die Hem wilt volgen zijn familieleden
moet haten. Ik slik.
Alle beelden van mijn lijdende, worstelende madre gaan door mijn hoofd. Ze zit alleen.
Ze zit voorover gebogen, schuin in haar stoel. Ik wil haar rechtzetten. Ik wil haar
helpen. En ik moet haar verlaten omdat ik Jezus van Nazareth wil volgen. Maar als ik
daar uit liefde wil zijn, dan kan mijn spirituele buddie daar toch niet op tegen zijn. Ik
wil het uit liefde voor Hem doen, en daarna pas voor mijn madre.
Ik moet hier iets tegenin brengen, dit mag hij niet zeggen. Ik probeer kalm te blijven.
Waarom zegt hij dit? Hij denkt alleen maar aan zijn eigen belangen. Hij denkt alleen
maar aan zijn eigen spirituele business.
Het geestelijk gezag grijpt mij naar de keel. Hoe moet ik nu reageren? Ik probeer mijn
antwoord in mijn hoofd te formuleren. Ik neem een aanloop en probeer me te uiten.
Ik besef dat ik waarschijnlijk iets ga zeggen dat mij een spirituele carriere gaat kosten.
Ik ga nu in tegen het spirituele gezag dat boven me is gesteld. Ik sta diametraal
tegenover de grote geestelijke leider. Ik probeer voorzichtig te zeggen dat ik de tekst
van Jezus anders uitleg. Ik krijg nog ruimte om mijn woorden te zoeken. Ik stap de
ruimte in en ga van wal: ‘Jezus wilt dat Hij op de eerste plaats in mijn leven staat en
niet mijn familie of andere dingen waar ik mijn vertrouwen zo gemakkelijk op stel. Hij
alleen is mijn vertrouwen waard. Jezus doet met die tekst een beroep op mijn
toewijding, dat mijn hart niet verdeeld is. En vanuit deze radicale houding mag ik nu
juist uit liefde voor mijn madre gaan zorgen’. Het is een moment stil. Maar uiteindelijk
gaat de kogel door de kerk. Ik zie hem gelukkig aankomen. Deze keuze wordt totaal
niet op prijs gesteld. Ik probeer het nog een keer: 'God is mijn leven. Deze geestelijke
groep is een onderdeel van mijn leven. Maar deze groep is niet mijn hele leven.' De hel
breekt nu helemaal los. Ik ga in tegen de gezalfde des Heren. Hij kapt het gesprek
gelijk af. De gezalfde des Heren, zo noemt deze grote geestelijke leider zichzelf.
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Avontuur- venster 13-5-14 14:41
Comment: ‘In plaats daarvan nodigt Jezus
ons uit om, als iemand ons probeert te
misbruiken of vernederen, een creatieve
geweldloze manier te zoeken om verzet te
bieden en onze waardigheid terug te
winnen. Zelfs in situaties van onrecht die we
niet volledig kunnen veranderen, kunnen we
ten minste de macht in handen houden door
zelf onze reactie te bepalen, in plaats van
passieve slachtoffers te zijn... Vergeving
betekent niet dat we passief berusten in
misbruik.’ Bron: ‘Vergeef niet te snel’ Dennis Linn, Sheila Linn, Matthew Linn
Avontuur- venster 13-5-14 14:41
Comment: ‘Als je doet wat deze passage
zegt en je andere wang toekeert (je
linkerwang), en je meester moet nog steeds
zijn rechterhand gebruiken, dan kan hij je
niet langer met de rug van zijn hand slaan.
Als hij je weer slaat, zal hij een vuist moeten
gebruiken. Een ander slaan met een vuist
was een gebaar dat alleen tussen gelijken
gebruikt werd. Dus door hem je andere
wang toe te keren heb je je waardigheid
teruggeeist en hem laten weten dat je
weigert vernederd te worden. Ook heb je je
meester uitgenodigd om zijn werkelijke
waardigheid op te eisen door de leugens te
onderzoeken waarmee hij leeft, namelijk dat
de ene mens beter is dan de andere. En je
hebt dit alles gedaan zonder geweld te
gebruiken, zonder terug te slaan.’ Bron:
‘Vergeef niet te snel’ - Dennis Linn, Sheila
Linn, Matthew Linn

Zingevings quote 13-5-14 14:41
Comment: ‘De manipulatieve leider heeft
altijd een verborgen agenda, gebaseerd
op zijn eigenbelang. Hij is onzeker, heeft
weinig zelfvertrouwen en wil niet gekwetst
worden. Zo’n leider is niet in staat om
open en transparant te communiceren. Hij
wil zijn ware motieven steeds verbergen,
bang dat mensen hem doorzien. Hij heeft
altijd een masker op... De overheersing
kent weinig echte interesse voor andere
mensen, behalve als ze van belang zijn
voor het behalen van zijn goddelijke
doelen.’ Bron: ‘Macht en manipulatie’ - J.
Bonker & T. Wintels

Gezalfde betekent: hij die op een speciale manier door God bekrachtigt is en daaruit
komt dan ook een bepaalde positie. Ik ging in tegen het geestelijk gezag van de leider.
Dit was het begin van het einde.
Ik word in deze groep door de leiding gelabeld met een geest van kritiek, rebellie en
negativiteit. En het wordt me nooit uitgelegd wat dit nu betekent. Betekent dit een
denkwijze? Heb ik een psychologisch probleem? Of zeggen ze dat ik door iets bezeten
ben?
Maar hoe kan ik hiervan beschuldigd worden? Ik wil toch alleen maar goed doen? Een
zwakkere in de samenleving helpen. Er voor haar zijn. Meeleven met de lijdenden. De
zwakke ondersteunen. En dan moet ik deze vrouw, mijn madre verlaten voor een
carriere die me aangeboden wordt.
Ik krijg nog genoeg mogelijkheden om van gedachten te veranderen, berouw te
hebben. Dit kan bijvoorbeeld door gehoor te geven aan de vele lezingen die trouw aan
de leider verkondigen. Na elke lezing wordt er een moment gecommuniceerd van het
maken van een stap. Je kan dan op de plaats waar je zit te luisteren gaan staan. Maar
ook door de reacties van mensen krijg ik genoeg kansen. Een tekst, vanuit de
spirituele brieven, die me door een broeder voorgehouden wordt: ‘Onderwerp je aan
je leiders, deze zullen verantwoording moeten afleggen.’ Hiermee probeert een
broeder me de gelegenheid te geven om te buigen voor de grote leider. En als ik dit
dan door mijn gedrag laat blijken, dan zit het weer goed. In deze tijd worden dan ook
veel uitnodigingen gedaan om achter de grote grote geestelijke leider te gaan staan.
Mensen moeten uit hun stoel opstaan als ze dit willen. De grote geestelijke leider kan
dan goed in kaart brengen wie achter hem staat. Hij ziet ook gelijk wie de rebellen zijn,
die blijven zitten. Behalve de gehandicapte medemens natuurlijk, die heeft geen
keuze.

Avontuur- venster 13-5-14 14:41
Comment: ‘Het is niet Jezus’ bedoeling
om de mensen ziek te maken maar hen
wakker te schudden, zodat ze de geest
van liefde ook laten stromen in hun
gedachten en gevoelens. Dat is een
levenslange taak, die uiteindelijk goed is
voor de mens. Want het gaat erom dat de
mens gelijkvormig wordt aan Christus, dat
hij zich meer en meer laat vervullen van
zijn Geest en zo leeft en denkt en handelt
als Jezus. Jezus wil ons uitdagen, opdat
wij ons uitstrekken naar wat God ons aan
mogelijkheden heeft geschonken. Maar
wanneer je deze woorden van Jezus
moraliserend uitlegt, dan jaag je de
mensen doodsangst aan. Dan denken ze
dat ze al in de hel komen vanwege een
veroordelende gedachte die ooit in hen
opkwam. Maar daarmee vervals je de
woorden van Jezus.’ Bron: ‘Wat komt er
na de dood’ – Anselm Grun

Als we nog even inzoemen op deze tekst uit de spirituele brieven, dan wordt er over
leiders natuurlijk op een hele andere manier gesproken dan hoe de grote geestelijke
leider zich positioneerd. Deze leiders zijn beslist geen personen die alle macht hebben.
Hun macht is gespreid. Wat bij mijn spirituele club van reli‐gekkies beslist niet het
geval is.
Ik word in deze groep steeds meer geisoleerd. Als in een soort geestelijke
quarantaine. ‘Ik ben besmet, kijk uit’. Ook worden er strenge maatregelen genomen.
Ik word uit het black gospel‐koor gezet en mag geen taken meer vervullen. Het
onheilige hek was werkelijk van de dam. Na een geestelijke sessie komt er iemand
naar me toe met de woorden: 'jij zal moeten buigen voor de gezalfde des Heren
mannetje'. 'Als jij zegt waarvoor ik moet buigen, vanuit onze spiritualiteit, dat doe ik
dat gelijk', was mijn antwoord. Het is zelfs erger geweest. De geestelijk leider heeft
zelfs tegen me gezegd dat ik moet uitkijken hoe ik naar de 'gezalfde des Heren' kom.
Met een verkeerd hart (zonder respect) kan ik met 'melaatsheid' gestraft worden. Ik
probeer hier nog wat tegenin te brengen. ‘Ik respecteer uw geestelijk gezag over mijn
leven, maar ik als gemeentelid heb ook een bepaald gezag over uw leven’. Deze
opmerking werd afgewimpeld met: ‘Wij geloven niet dat iedereen gelijk is..’. Hiermee
is de kous af. Ik krijg niet meer de gelegenheid om hierop te reageren.
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Avontuur- venster 13-5-14 14:41
Comment: ‘... risico is onontbeerlijk voor
een zinvol leven, en dat komt nergens
duidelijker naar voren dan in ons geestelijk
leven. Het doel van het geloof is niet om
een stel onveranderlijke, beredeneerde,
nauwkeurig gedefinieerde en
verdedigbare overtuigingen te creeren, die
onwrikbaar blijven bestaan. Het gaat om
het herstel van een relatie met God.’ Bron:
‘Een avontuurlijk geloof’ – Michael
Yaconelli

Toevallig ken ik de tekst van de tweede spirituele brief aan een club discipelen in
Korinthe, hoofdstuk 1, regel 21, door een ooggetuige van Jezus van Nazareth
geschreven:
‘Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God, die ook zijn
zegel op ons gedrukt en de Geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft.’
‘Gezalfde’ betekent hier: iemand die door God apart is gezet, die daarbij een zekere
autoriteit krijgt, zodat hij een specifieke bediening kan uitvoeren... Of zoals het boek
‘Macht en manipulatie’ weer zo mooi verwoordt:
‘De rol van de gezalfde na de komst van de grote gezalfde (Jezus van Nazareth) is dus
veranderd. In het oude testament is dat een enkeling, zoals de profeet Jesaja. In het
nieuwe testament lezen we in 1 Petrus 2:9‐10: Gij echter zijt een uitverkoren geslacht,
een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de
grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn
wonderbaar licht: u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming,
nu in zijn ontferming aangenomen.’ Kortom, als christen ben je altijd een gezalfde. De
bijbel spreekt dus niet over een kleine elitaire groep. Iedere volgeling van Jezus
Christus is door Hem en in Hem gezalfd. Blijkbaar doen zeer menselijke zaken, zoals
een hogere positie, er niet meer toe. Iedereeen komt voor een bijzondere zalving in
aanmerking. Toch zit het in onze genen om idolen te hebben. Niet alleen jongeren
vereenzelvigen zich graag met popsterren, ook volwassenen lopen graag een
welbespraakt en opvallend persoon achterna. En we pikken het ook nog, als hij claimt
de enig ware woorden te spreken. Eigenlijk is het wel gemakkelijk en veilig om van
een afstandje te luisteren naar de woorden van een professionele gezalfde. Je geniet
van zijn vurige prediking en loopt weinig kans geconfronteerd te worden met zoiets
als je geloof in praktijk brengen.’
En het machtsvertoon houdt niet op. Tijdens een lezing, ik heb net een pepermuntje
naar binnen gewerkt: dit weet ik niet meer precies hoor, maar het klinkt wel grappig.
Door de microfoon werd er met zware stem gesproken. ‘De duivel is bezig, en jij moet
vooral uitkijken Marcel'. Ahum, versta ik het goed. Ik moet uitkijken dat ik geen
instrument in de handen van de boze ben? Uiteindelijk komen de woorden van de
grote geestelijk leider over melaatsheid uit. Ik word steeds meer als een melaatse
behandeld. Ik word steeds meer geisoleerd en gelabeld. Ik heb nog net geen belletjes
aan mijn kleren. Door de geschiedenis heen werd dat met onze melaatse medemens
gedaan. Reuzehandig, dan weet iedereen dat ik eraan kom. Kunnen ze alvast gaan
schuilen. Want voordat je het weet besmet ik je. Hihi.
Toch weet ik ergens diep van binnen dat ik op een goede weg ben. Ik volg Jezus, al
gaat dat tegen het collectief in. Ik volg hem doordat ik ondanks alle manipulatie
probeer lief te blijven hebben. Jezus van Nazareth werd ook door het spirituele
klimaat schandelijk behandeld. Hij vergaf. Hij bleef het goede met mensen voor
hebben. Hij bleef aan mensen denken.
Ik faal hierin natuurlijk chromelijk, maar op bepaalde momenten krijg ik toch
helderheid om op een goede manier te reageren. Ook komen er ontevreden mensen
naar me toe. Ze willen mij voor hun doeleinden gebruiken. Aan beide kanten willen ze
me gebruiken. De grote geestelijke leider wilt me gebruiken voor zijn doeleinden, en
de ontevreden mensen voor hun doeleinden. Ik stap beide invloedsferen uit.
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Zingevings quote 13-5-14 14:41
Comment: ‘Gezag heb je niet op basis
van je positie, maar op basis van een
relatie. Dat is het uitgangspunt voor een
gemeente van Jezus Christus. Dat
mensen anderen hun wil proberen op te
leggen met allerlei manipulatieve
technieken, duidt op een ontbrekend
(geestelijk) gezag en is in feite pure
armoede.’ Bron: ‘Macht en manipulatie’ J. Bonker & T. Wintels
Avontuur- venster 10-5-14 17:19
Comment: ‘Als de manipulatie is
doorgesijpeld in de hele organisatie of kerk,
worden kritische mensen systematisch
geisoleerd en bewerkt. Bijna nooit zal de
manipulator zich opvallend en actief laten
zien, want hij trekt op de achtergrond aan
de touwtjes en laat anderen het werk doen.
Je mag kritiek niet bespreken op de
werkvloer, maar uitsluitend met een
hogergeplaatste. Het gevolg is dat zo het
deksel op een borrelende doofpot netjes
gesloten blijft. De leider ontkent alles wat
tegen hem wordt ingebracht en toont
meerdere gezichten. Hij negeert je en werkt
je misschien zelfs naar buiten.’ Bron: ‘Macht
en manipulatie’ - J. Bonker & T. Wintels

Natuurlijk heb Ik mezelf in twijfel durven trekken, want je staat tegenover een
geestelijk leider waarvan je denkt dat hij weet waar hij over praat. Ik ben naar een
aantal leidinggevenden gegaan. En hun gezegd waarvan ik beschuldigd ben. ‘Ik heb
een negatieve, rebelse en kritische geest’. Ik vraag aan hun of ze dit ook zien. En ik leg
erbij uit dat ik niet precies weet wat een ‘geest’ is.
Maar ze verzekeren me dat dit beslist niet zo is. Het gebruik van zo'n woord 'geest' is
natuurlijk uiterst manipulatief. Wat is dit nu toch? Er wordt mee geschermd maar het
wordt nooit helemaal uitgelegd. Is dit een 'boze geest'? Of een verkeerde denkwijze?
Of nog iets anders? Ik laat het bij de 'broeders' liggen. Ik heb het gevoel dat ik mijn
verantwoording heb genomen. Zij moeten maar verder kijken wat ze ermee doen.
Waarschijnlijk niets, want ze willen zelf ook niet gelabeld worden als kritisch, negatief
of als een rebel. De hoogste geestelijk leider hoeft naar hun toe geen verantwoording
af te leggen. Hij kan doen wat hij wil. Absolute macht, corrumpeert absoluut. Deze
leider met zijn macht. Hij kan mij maken of breken.
Het machtsvertoon blijft maar doorgaan. Op een ochtend wordt er weer tegen het
publiek gecommuniceerd dat de Geest van Izebel het kinderwerk wil infiltreren. En
wat wil de toevalligheid: ik heb me net die week opgegeven voor het kinderwerk. Ik
zit in de zaal naar de grote leider te luisteren, en ik mijn mond valt bijna open. Na mijn
verbazing word ik zo boos. Ik zie mezelf, gelukkig in mijn verbeelding, naar voren
lopen en hem zo’n harde dreun geven. Ik sleur hem bijna van het podium af. ‘Want
denkt die gozer wel’, denk ik bij mezelf.
Zo snel de boosheid kwam, zo snel kwam ook een geestelijke verrassing. Ik heb veel
verbeelding, toch krijg ik niet veel geestelijke leiding door beelden. Maar plotseling
krijg ik een beeld. Mijn geestesoog maakte waarschijnlijk overuren. Het beeld: Ik stond
samen met deze ‘leider’ voor de hemelpoort, het ultieme geestelijke. We kijken allebei
voor ons. Daar ontvouwt zich een hemels landschap. Wat een heerlijkheid ligt er voor
ons. Kijkend naar de horizon staan we niet meer tegenover elkaar, maar naast elkaar.
We kijken allebei richting de ultieme schoonheid. Hij zegt tegen mij: ‘mooi he!’. Op dat
moment zou ik kunnen zeggen: ‘mooi, maar wacht even, wat heb jij me eigenlijk
allemaal geflikt.’ Maar dit gebeurt niet.
Ik krijg een perspectief waarin ik alles kan loslaten en overgeven. In het beeld sta ik
versteld van mijn eigen woorden. Ik zei tegen hem: ‘zeker mooi’ en kan het hierbij
laten. We kijken allebei weer naar de hemelse horizon. Ik kan hem loslaten en hem
laten genieten van hetgeen de grote gulle Gever voor hem bereidt heeft.
Het lijkt niet veel en het gebeurde allemaal heel snel, maar door dit beeld kan ik een
gezonde houding vasthouden. Ik kan alles weer in een hemels perspectief plaatsen.
Het houdt me nederig. Ik doe een stapje terug en laat het uiteindelijke oordeel aan
God over. Dit geeft mij een gevoel van rust, ruimte en vrijheid.
Ik kan me voorstellen dat in de economie van de grote Gever een juiste vorm van
rebellie of non‐conformistisch gedrag een waardevol gereedschap is voor
rechtvaardigheid. Soms moet het kwaad met een nederig hart weerstaan worden. We
hebben hiervoor een heilige rebellie nodig. Deze zorgt voor passie in ons hart. Het is
niet goed voor ons als we voor deze rebellie weglopen. Het weglopen van deze
rebellie is een vorm van lafheid. We worden dan als mens kleiner, passiever. Zoals
Gandalf de hobbit voorhield. ‘Je bent er niet beter op geworden’.
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Zingevings quote 10-5-14 18:14
Comment: ‘Het is jammer dat mensen
met een (positief) kritische instelling in een
manipulatief systeem snel als ‘rebel’
worden gebrandmerkt. Als leiders kritiek
zien als zonde en muiterij, getuigt dat niet
van een uitgebalanceerde houding en
emotionele rijpheid. Zo’n houding
kenmerkt de manipulatieve leider. Door
zijn drang naar controle groeit zijn
wantrouwen buitengewoon. Met zo
iemand aan de top bedenk je je wel twee
keer, voordat je je kop boven het maaiveld
uitsteekt. Je zoekt naar een beschutte
plek, en die je vindt in de besloten kring
van lotgenoten. Hier kun je je ei even kwijt
en vind je wat houvast. De gesprekken
met hen zorgen ervoor dat je niet gek
wordt of aan jezelf gaat twijfelen. ‘Ik ben
dus niet de enige die problemen heeft.’
Bron: ‘Macht en manipulatie’ - J. Bonker &
T. Wintels

Zingevings quote 13-5-14 14:41
Comment: ‘Maar iedere christen weet en
gelooft, dat alleen het oordeel van God
absolute waarde heeft en dat daarom de
bijbel waarin God Zich openbaart, de
absolute norm is voor zijn denken en doen.
Daarom is hij bereid om desnoods tegen
alles en iedereen in te gaan, wanneer hij tot
de overtuiging is gekomen dat de in zijn kerk
geldende opvattingen in strijd blijken te zijn
met Gods woord.’ Bron: ‘Afdalen in je ziel’ H.J. Hegger

Zijn leven was een comfortzone geworden. Met het lijden van mijn madre aan de ene
kant, en de uitnodiging tot zorgen, en deze geestelijke groepperikelen aan de andere
kant, kom ik niet echt toe om iets in een comfortzone te bouwen. Ik word eerder uit
mijn comfortzone geknikkerd, keihard.
In deze tijd voel ik me eenzaam. Toch kom ik altijd weer aan het bed van mijn madre
tot rust. Naast haar rolstoel. Ik voel me daar minder alleen. Ze is er altijd. Ze wacht
daar. Ik vertel honderd uit. En ze luistert. Ze praat terug. Ik versta haar niet. Maar haar
non‐verbale verontwaardiging doet me goed. Ze lijdt ook met mij mee. Ze spreekt er
schande van hoe de grote geestelijke leider mij behandelt. Maar ze is vooral stil. Ze
verdraagt. Ze luistert. Alsof ze wilt zeggen: ‘mijn jongen, het leven is niet altijd eerlijk’.
En van haar neem ik het aan, alleen van haar.
Ik probeer het goede te blijven doen. MIjn geweten probeer ik trouw te blijven.
‘Wordt niet moede goed te doen’. Ik kan manipulatief leiderschap niet goed praten. Ik
kan verkeerd bijbelgebruik niet goed praten. Ik wil Christus volgen. Nou ja, dan weet
ik eigenlijk ook dat je weleens tegen een grote grote geestelijke leider moet durven
opstaan. Is het niet actief, omdat je ook geen onrust wilt veroorzaken, danwel passief.
En door dit passief opstaan, doordat ik niet doe wat de grote grote geestelijke leider
van mij verlangt, word ik een dissident. En zo gaat het meestal wanneer de grote
belangen van een collectief in het geding komen. Het individu wordt dan verbannen,
opgeofferd. En dan vallen er altijd de ‘broodnodige’ slachtoffers. De grote grote
geestelijke leider wil me weg hebben. Dit krijg ik langzamerhand wel door.
Ik krijg perspectief uit onverwachte hoek van mijn mentor door middel van het boek:
‘Macht en manipulatie’.
‘Je herkent narcistische personen aan hun niet‐aflatende behoefte om belangrijk en
succesvol te zijn (Gods geschenk aan de mensheid), maar ook om uniek gevonden te
worden. Ze claimen vaak bijzondere rechten, ze buiten hierdoor anderen uit, ze
gedragen zich arrogant tegenover hun omgeving en bespelen hun omgeving met
nogal wat rancune. Je ziet dat zulke mensen, die verlangen naar macht, uiteindelijk
ook op hoge posities terechtkomen, juist omdat hun gedrevenheid hen tot veel in
staat stelt.’
Het mooie van dit boek is. Dat het me niet alleen perspectief gaf in de situatie waar ik
in zat. Hoe houd je het uit met een manipulatieve leider. Het gaf me tegelijkertijd ook
een spiegel voor mijn eigen hart. Hoe ik beinvloed was door die cultuur, en dat ik
misschien ook een beetje narcistisch was geworden. Of nog dieper: misschien was ik
altijd wel narcistisch, en voelde ik me vanaf het begin aangetrokken tot zo’n cultuur.
Als ik heel eerlijk ben dan eigende ik mezelf wel een soort ‘status aparte’ toe.
Ik was wel zo’n beetje Gods geschenk aan de mensheid. Misschien ietsje overdreven
geformuleerd, maar toch. Ook in deze spirituele cultuur. Dat de grote gulle Gever toch
wel op een hele speciale manier met me is. Dit zat heel diep van binnen. Dit is met
grote zekerheid een narcistische trekje in mezelf. Zo kwam ik ook jaren geleden die
spirituele club van reli‐gekkies binnen. Wat mochten ze blij met me zijn. Dat ik mijn
talenten wilde gebruiken in die club voor de grote gulle Gever. Ach, mijn arglistig hart.
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En daarom kan ik mezelf ook wel goed in die grote grote geestelijke leider herkennen.
Als ik in zo’n cultuurtje was opgegroeid, met die belangen, dan zou ik waarschijnlijk
dezelfde keuzes gemaakt hebben. ‘Ik ellendig mens. Wie kan mij verlossen’.
Het is ook wel gemakkelijk, zo’n grote geestelijke leider. God lijkt dan heel dichtbij. Je
hoeft niet zelf worstelend naar een plan van aanpak te zoeken, leiding te vinden, of
zelf na te denken. De leider bepaalt wat de grote gulle Gever wil. Ik hoef alleen maar
‘ja’ te knikken en gehoorzaam te zijn. En daarbij komt ook nog dat zo’n charismatische
persoonlijkheid nog op korte termijn resultaten kan gaan boeken, succesvol kan gaan
zijn. De grote geestelijke leider ziet zich dan bevestigd, en de volgers zien het ook als
bevestiging dat de grote gulle Gever met de grote geestelijke leider is. De grote gulle
Gever laat zich zien door het resultaat, succes. Hij komt dichtbij en is in beweging.
Voor de grote geestelijke leider is het dan heel gemakkelijk: hij verzamelt ja‐knikkers
om zich heen om de vaart er in te houden.

Zingevings quote 10-5-14 23:46
Comment: ‘We set deadlines for
answers from God, and those deadlines
draw closer – without clarity as to what we
should do – we tend to grow in one of two
ways. We either grow impatient or we
grow prayerful. We either grow demanding
or more trusting. We find ourselves driven
to anxiety or to worship.’ Bron: ‘Sacred
wating’ - David Timms

Wat gemakkelijk is het toch. Zo’n grote geestelijke leider die voor je staat. Ik hoef
alleen maar te buigen. ‘Zie je hoe geestelijk ik ben?’ De grote gulle Gever is tevreden
want ik doe precies wat zijn spreekbuis wilt. Gewoon lekker gemakkelijk. Daar komt
ook nog bij dat in het cultuurtje waar je spiritueel aan het badderen bent deze
onvoorwaardelijke gehoorzaamheid ook nog eens wordt gewaardeerd. Het wordt
zelfs als geestelijk bestempeld. Ergo: een heerlijk gespreid bedje waar je zo in kan
stappen. Dit beloven we jou: ‘Gehoorzaam ons en de Gever is tevreden over jou’. Het
zag er comfortabel uit in ieder geval, zo’n aantrekkelijke, gemakkelijke weg. Ik hoor de
verleidelijke serenes van achter de bedrand, van het gespreide bedje, al zingen. Ik heb
ze zelf niet gezien hoor, ervoer alleen maar hun invloed op mij.
Dit is zo anders dan de moeilijke en oncomfortabele weg aan het bed van mijn madre.
Geen verleidelijke serenes, alleen een vriendelijke uitnodiging. ‘Durf je in te stappen?’
Toch blijf ik gewoon de spirituele groep bezoeken. Als een marginaal figuur. Dit is toch
wel een pijnlijk proces. Ook omdat ik altijd tot de core behoorde: jeugdpastor,
spreker, zangleider, etc. Toch merk ik van God een bepaalde nabijheid. Hij is mij aan
het vormen. Wil ik de weg van Christus gaan, blijf ik Hem volgen? Dan zou mijn liefde
alleen maar blijven groeien, want Hij is er ook doorheen gegaan, voor mij.
Ik koester stilletjes een ideaal. Als er meer mensen blijven, niet zouden weggaan, dan
zou een zieke cultuur kunnen veranderen. Een stille revolutie zal dan plaatsvinden. Na
drie jaar gaat het me echter opbreken. Het gaat steeds meer ten koste van mezelf. Ik
krijg een negatief zelfbeeld. Ik word door een collectief steeds op een bepaalde
manier behandeld. Het breekt me op. Ik sta steeds meer ervoor open om de spirituele
club van reli‐gekkies te verlaten.

Het belangrijkste als volger van Jezus van Nazareth is dat ik mijn geweten door Hem
heb laten vormen. Dat ik met anderen over mijn geweten heb gesproken: is mijn
geweten op een goede manier ontwikkeld? Dat ik nederig ben geweest: heb ik mezelf
in twijfel durven trekken? En dat ik uiteindelijk trouw blijf aan dit spiritueel gevormde
geweten.
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Zingevings quote 10-5-14 18:19
Comment: ‘De kerk heeft liever
gemeenschap dan innerlijkheid, omdat ze
op de innerlijke ervaring geen vat heeft.
Maar die uitspraak van Jezus is van
enorme zeggingskracht: de mens moet
het koninkrijk Gods in de eerste plaats in
zichzelf zoeken en niet in de hemel of in
de menselijke gemeenschap. God is niet
ver, Hij schuilt in ieders wezen.’ Bron: ‘De
Jezusruimte’ - Benoit Standaert

Als ik dit niet doe dan verlies ik mezelf. Zoals in Les Miserables zo mooi bezongen
wordt. ‘If I stay silenced, I am condemned.’ En ook de film ‘Flight’ met Denzel
Washington laat dit zo duidelijk zien. Hierin volgt de hoofdpersoon de pijnlijke weg
van zijn geweten, met de waarheid in handen dat de waarheid hem vrij zou maken. Als
mens is dit de juiste weg, ongeacht de consequenties. Waarom? Omdat trouw zijn aan
jezelf brengt leven.
Er zijn genoeg voorbeelden dat dit niet gebeurd. En we voelen geen sympathie voor
dezen. En het einde van zo’n persoon: verloren, ontrouw aan zichzelf is hij het leven
van een ander gaan leven. Misschien wel succesvol, maar hij weet ergens dat het op
een leugen gebaseerd is. Zo mooi geacteerd door Richard Gere in Arbitrage. ‘Al zou ik
de hele wereld winnen, maar mijn eigen ziel verliezen.’, heeft mijn spirituele buddie
gezegd. Ik geloof hier echt in. Je kan jezelf verliezen als je in de leugen gaat geloven.
Ik blijf kritisch. ‘Ik onderzoek alles, en behoudt het goede’. Maar op een bepaald
moment moet ik teveel op mijn tenen lopen. Ik merk het. Het geeft me teveel stress.
Dat ik altijd maar waakzaam moet zijn. Op mijn grenzen moet letten. Ik merk dat mijn
kritisch vermogen aan de ene kant mijn redding is. Maar het is niet gemakkelijk. Ik
moet mijn grenzen op een kritische manier bouwen. Daardoor kan ik ‘nee’ zeggen
tegen manipulatie. Maar door altijd maar kritisch zijn merk ik dat ik moet uitkijken. Het
gaat teveel in mijn identiteit zitten. Als ik altijd maar in een tegen‐reactie leef heb ik te
weinig energie om het ‘voor’ te ontwikkelen.
Dit doet me niet goed. Ik wil ook ‘voor’ zijn. Ik kan mijn identiteit niet bouwen op het
alleen maar tegen zijn. Dit is een wankele basis. Dus er volgt een herbezinning op wat
mijn geestelijke kern is. Dit was natuurlijk al in gang gezet met het lijden van mijn
madre, maar door de hele situtatie bevindt het alweer in een stroomversnellinkje.
Eigenlijk heb ik deze heilige herrie al van verre zien aankomen. Ik wist al jaren dat de
grote geestelijke leider mij kon maken of breken. Ik wist al jaren dat hij veel macht
had. Ik wist al jaren dat die hele cultuur zich tegen mij zou kunnen keren. Maar toch
wilde ik mijn spirituele buddie gehoorzaam zijn. Hoe kwam ik tot deze overtuiging?
Dat ik moest instappen in deze spirituele cultuur.
Het gebeurde op mijn vakantie in Israel. Ik had net heerlijk geslapen en zat aan het
ontbijt in een ‘Lutheran hostel’. Die ochtend sprak ik nog stilletjes tegen de grote
gulle Gever. Ik vroeg hem wat ik moest doen. ‘Moet ik full‐time of part‐time gaan
werken voor de spirituele club van reli‐gekkies?’ Ik kreeg geen antwoord. Mijn
spirituele buddie heeft ergens gezegd: ‘vraag, en je zal ontvangen’. Toen was mijn
principe dat als ik vraag ik ergens een antwoord mag gaan verwachten. Niet altijd
direct, maar geleidelijk. Ik leerde dan langzaam het antwoord herkennen. Ik zat aan
het ontbijt en er kwamen twee Amerikaanse vrouwen bij me zitten. Het kan ook zijn
dat ik bij hun ging zitten. Dat weet ik niet meer precies. We raakten aan de praat. Ik
vertelde mijn verhaal en waar ik werkte.
Vanuit een blauwe lucht viel er zo een bliksemstraal op mijn bordje. Niet letterlijk
natuurlijk. Ze zei ineens, zonder een directe aanleiding: ‘jij moet full‐time met het
evangelie bezig zijn’. Ik dacht nog dit is wel heel toevallig. Dat heb ik net aan de gulle
grote Gever gevraagd. ‘Full‐time of part‐time’? Deze zinsnede is belangrijk voor mij
geweest. Door deze woorden te onthouden kon ik ook de latere signalen herkennen,
zodat ik de juiste beslissing kon maken. En dat betekende toen voor mij: bij die
spirituele club van reli‐gekkies gaan werken.
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Zingevings quote 10-5-14 18:10
Comment: ‘Met hun persoonlijkheid,
kennis, wijsheid en karakter tonen zij niet
alleen Gods karakter, maar ook Gods hart.
Zij verspreiden een geur van vertrouwen,
waarbinnen je jezelf kunt zijn, je kunt
ontwikkelen, je geaccepteerd wordt, en
door wie je gemotiveerd en geinspireerd
wordt om meer van God te willen leren en
de weg van Jezus Christus te volgen.’
Bron: ‘Macht en manipulatie’ - J. Bonker &
T. Wintels
Zingevings quote 13-5-14 16:15
Comment: ‘Maar dit venster gaat vaak
alleen open als het lijden begint af te
nemen. Gaat u nog door het donkere dal,
dan is het bijna onmogelijk te begrijpen
wat u overkomt. Het licht dat lijden brengt
is altijd een geschenk dat het achterlaat
terwijl het heengaat. Terwijl u nog lijdt,
kunt u niets zien en begrijpen. De vlam
van het lijden brandt onze zekerheden
weg; zij brandt ook het bedrieglijke in ons
weg. Ieder van ons leeft met een bepaald
aantal illusies die ons erg dierbaar zijn. Wij
gebruiken deze illusies als troostende
lenzen waardoor wij naar de wereld kijken.
Een illusie is altijd een bedrieglijke lens
omdat zij ons nooit de waarheid of de
werkelijkheid van een situatie kan laten
zien. Lijden reinigt ons van de leugens die
zich in ons hart hebben opgehoopt.’ Bron:
Echo’s uit de eeuwigheid – John O’
Donohue
Zingevings quote 11-5-14 0:15
Comment: ‘Wie lichtzinnig met zichzelf
omspringt, voor wie kan die goed zijn?
Denk er dus aan: gun je jezelf. Ik zeg niet:
doe dat altijd. Ik zeg niet: doe dat vaak.
Maar doe het af en toe. Beleef ook plezier
aan jezelf, zeker nadat je plezier hebt
beleeft aan anderen. Van mezelf kunnen
houden betekent dan: mijzelf aanvaarden,
mijzelf waarderen, een positieve relatie
met mijzelf, belangstelling hebben voor
mijzelf, ervaren dat ik er ben, dat ik er
was, dat ik er zal zijn. Ik moet een heilig
respect hebben voor mijzelf, zowel voor
mijn innerlijk als voor mijn lichaam. Van
mijzelf houden betekent: mijn lichaam en
mijn diepste wezen, alles wat eigen is aan
mijzelf, mijn sterkte en zwakke kanten
aanvaarden en met respect,
welwillendheid en genegenheid
behandelen. Van mijzelf houden betekent:
mijzelf dankbaar aanvaarden als een
geschenk van God. Ik kan de andere
mens slechts vinden en bij hem verwijlen,
beminnen, wanneer ik echt van mijzelf
houd en mijzelf kan aanvaarden en
waarderen.’ Bron: ‘Ik en jij’ - Martin Buber

Toch ook wel gemakkelijk. Zo’n grote geestelijke leider die voor je staat. Ik hoef alleen
maar te buigen. ‘Zie je hoe geestelijk ik ben?’ De grote gulle Gever is tevreden want ik
doe precies wat zijn spreekbuis wilt. Gewoon lekker gemakkelijk. Daar komt ook nog
bij dat in het cultuurtje waar je spiritueel aan het badderen bent deze
onvoorwaardelijke gehoorzaamheid ook nog eens wordt gewaardeerd. Het wordt
zelfs als geestelijk bestempeld. Ergo: een heerlijk gespreid bedje waar je zo in kan
stappen. Dit beloven we jou: ‘Gehoorzaam ons en de Gever is tevreden over jou’. Het
zag er comfortabel uit in ieder geval, zo’n aantrekkelijke, gemakkelijke weg. Ik hoor de
verleidelijke serenes van achter de bedrand, van het gespreide bedje, al zingen. Ik heb
ze zelf niet gezien hoor, ervoer alleen maar hun invloed op mij.
Dit is zo anders dan de moeilijke en oncomfortabele weg aan het bed van mijn madre.
Geen verleidelijke serenes, alleen een vriendelijke uitnodiging. ‘Durf je in te stappen?’
Als ik toen heel diep van binnen keek wilde ik eigenlijk niet onder de grote geestelijke
leider mijn spiritualiteit beoefenen. Maar ik deed het toch. Ik zocht naar leiding in mijn
leven. Ik wilde actief door het leven wandelen met de grote gulle Gever. Ik wilde
gehoorzaam zijn aan hoe ik ervoer wat mijn geestelijke buddie van mij vroeg.
Als ik tot een overtuiging kom, dan moet ik deze overtuiging ook volgen. Maar het is
toch wel ironisch dat je door te gehoorzamen in de heilige shit terecht komt. De grote
gulle Gever vraagt dus niet altijd om de gemakkelijke weg te gaan, wel de meest
vormende weg. En wij mogen gaan, niet moeten. Uit liefde. Waar we leren wat echt
vertrouwen is, wat echte hoop is, wat echte liefde is.
Mijn madre leeft dit natuurlijk perfect voor. In haar moeilijkheden zie ik steeds
duidelijker wat overblijft als alles wordt weggenomen. Als alles wegvalt. Wat overblijft
is werkelijk belangrijk. Als ik mijn madre in de rolstoel zie zitten en hoe zij moet de
grote gulle Gever probeert te leven, te worstelen, dan word ik rustig. Mijn problemen
zijn bijna niets vergeleken met de problemen die zij in de ogen moet zien. En haar
relatie met de grote gulle Gever is er ook nog steeds. Haar leven bemoedigt me, geeft
me hoop.
Er valt een brief in mijn brievenbus. Het is een brief van de grote grote geestelijke
leider. Hij verzoekt mij om de spirituele groep te verlaten. Hij wenst mij veel succes in
het zoeken van een andere groep. Een aantal vrienden van mij moeten het contact
met mij verbreken, of ook de spirituele groep verlaten. Mijn vrienden zijn solidair met
mij en kiezen er ook voor om de groep te verlaten.
Het is niet te geloven. Ik, met mijn negatieve, rebelse, kritische geest, wordt geluk
gewenst in het zoeken van een andere groep. Dan zadel je gewoon een andere groep
met mijn geest op. Wat die ‘geest’ dan ook is.
Als reactie hierop heb ik een uitgebreid epistel geschreven over de zaken die mij de
kop hebben gekost, en waarvan ik beschuldigd ben. Niet alleen mijn visie op dingen,
maar ook met quotes van geestelijke autoriteiten door de jaren heen, die door de
grote geestelijke leider in verschillende samenkomsten werden uitgenodigd.
Het was interessant om te zien dat deze mensen echt bijzondere woorden van God
spraken, die de manipulatie op een indirecte manier aan de kaak stelde. Ik schreef ze
dan ook gretig allemaal op. Het was bemoedigend om te zien dat de grote gulle Gever
op veel manieren bezig is zijn schepselen te naderen. Maar ook het drama als we ons
verharden voor de zachte nadering van de grote gulle Gever. Als we ons verzetten
heeft dit consequenties voor ons hart.
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Zingevings quote 10-5-14 18:07
Comment: ‘In de axiale periode was
werkelijk sprake van spiritualiteit. Zoals we
zagen, is religie iets wat verbindt. Religie
brengt mensen samen door middel van
een gemeenschappelijk geloof in een
onzichtbare wereld die hun te boven
gaat.... Daar zou ik tegenover stellen dat
spiritualiteit, de persoonlijke zoektocht van
de geest, aanvankelijk juist ontbindt.
Spiritualiteit bevrijdt de individu van alles
wat hem bindt en in waanideeen
gevangenhoudt – onwetendheid,
ongegronde meningen, vooroordelen –
maar ook van de groep. Dankzij de
spiritualteit kan de mens het juk van
traditie, van het collectieve afwerpen en
tot zichzelf, tot zijn innerlijke waarheid
komen... Door middel van de rede, de
innerlijke beleving, gebeden en meditatie
ging hij op zoek naar de waarheid...’ Bron:
‘De Jezusruimte’ - Benoit Standaert

Ik laat mijn brief met quotes aan een in vertrouwen genomen leidinggevende zien. Hij
vindt het geen goed idee om dit epistel aan de deur van de grote grote geestelijke
leider te spijkeren. Zoals de hervormer Luther jaren geleden heeft gedaan met zijn
stellingen. Althans volgens de overlevering. De leidinggevende vindt het geen goed
idee dat ik mijn bevindingen deel met de grote geestelijke leider. Ik zou nog dieper in
het dissidenten‐hol geworpen worden. Uiteindelijk ben ik het met hem eens. In plaats
daarvan schrijf ik een kort briefje: 'Bedankt voor de leerzame jaren. Veel zegen,
Marcel'. Een korte reactie als afscheidsbrief. Meer was ook niet nodig. Ik ging verder
met het zorgen voor mijn madre.
Ik doe er wel lakoniek over, maar het is beslist geen gemakkelijke stap. Ik heb in deze
club het unieke van Jezus van Nazareth leren kennen. Gedachten van twijfel, of ik wel
goed bezig ben, gingen ook door mijn hoofd. Gedachten dat de grote gulle Gever me
misschien wel verlaten heeft, omdat ik tegen de gezalfde de Heren inga.
Ik herken me heel erg in de woorden van Frederic Lenoir in het boek ‘God’:
‘In de jaren na deze ontmoeting heb ik me verdiept in het christelijk geloof, omdat ik
die band met Christus, die mijn hele leven zin gaf, wilde versterken... Hoewel ik in de
ogen van sommigen een ketter ben, blijf ik mezelf wel als christen beschouwen. Want
wat ik uit de evangelien heb gegrepen is dat geloven niet in de eerste plaats inhoudt
dat je het credo kunt opzeggen en naar de kerk gaat, maar dat je je verbonden weet
met Christus, dat je zijn liefde toelaat en probeert je naaste lief te hebben.’
Ik blijf hieraan vasthouden, aan mijn verbondenheid met Christus. Of Hij blijft mij
vasthouden. En daardoor kom ik elke keer weer tot een soort dragend
kernvertrouwen, heel diep van binnen. Niet een soort geloven als een intellectuele
aanname. Maar meer een steeds groter toevertrouwen aan. Het heeft met je hele
wezen te maken. Het doet iets dieps met je. Het verandert je, als je aan dat touw de
zwieper over het ravijn maakt. Je vertrouwt je hele zijn toe aan dat touw. Misschien
wel net zo als in de film ‘Kon‐tiki’: een man ontwikkelt een theorie. Hij wordt de
belichaming van de theorie.
Mensen vertrouwen deze man. Zelfs als het tegenzit doordat het dreigt te mislukken
en iedereen denkt dat die gek is, blijft deze man trouw aan zijn theorie. Die heerlijke
alles of niets mentaliteit. De theorie is zijn hele leven. Dit is uiteindelijk toch geloof: je
hele leven er aan durven toe te vertrouwen. Ze vertrouwen de man door op zijn vlot
mee te gaan varen. Het wordt misschien wel tijd om op een vlot gegooid te worden.
Ik heb me 13 jaar voor deze spirituele club van reli‐gekkies ingezet, met hart en ziel. De
laatste drie jaar ben ik geisoleerd geraakt en gelabeld. En nu word ik er uitgezet. Ik
word naar het touw gegooid, en nu maar zwengelen. Huppetee, ik blijf vasthouden.
Ik ben uit die club gezet. Ik sta op straat. Mijn hele sociale netwerk gaat eraan.
Zovelen waar ik altijd mij optrek willen me niet meer kennen. Wat pijnlijk. Maar ik heb
een kans om wraak te nemen. De grote geestelijke leider komt in de publiciteit. Hij
wordt door een internet‐stemming, georganiseerd door een of ander magazine, als de
grootste geestelijke leider van Nederland gekozen. Dit is toch een reeele kans om
terug te slaan.
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Zingevings quote 13-5-14 14:44
Comment: ‘Er zijn andere voorbeelden
te vinden van tegenstrijdigheden of
overdrijvingen in de evangelien, maar over
het algemeen lijken ze redelijk
betrouwbaar, gezien de interne
samenhang en de bijzonder nauwkeurige
omschrijving van zowel de Joodse wereld
als het toenmalige Jeruzalem. Dit zal
zeker te maken hebben met het feit dat ze
vrij kort na de gebeurtenissen zijn
opgesteld... We mogen zeker aannemen
dat het lijdensverhaal in hoofdlijnen
authentiek is, aangezien het niet bepaald
roemvol was om in geuren en kleuren
verslag uit te brengen van het tragische,
deerniswekkende einde van de meester...
Alleen plaatst de uiteindelijke opstanding
van Christus de historicus uiteraard voor
een probleem, aangezien hij over een
wonder geen uitspraken kan doen. Het
enige dat erover te zeggen valt, is dat er
geen enkel tastbaar bewijs voor de
opstanding bestaat. Deze gebeurtenis
vormt echter wel een van de grondslagen
van het christelijk geloof... Als het klopt
dat de kerk in de vierde eeuw werkelijk
heeft geknoeid met de oorspronkelijke
teksten, toen ze gesteund door de
politieke macht de canon van de Heilige
Schrift opstelde, dan zou ze
onsamenhangende stukken en pijnlijke
passages hebben geschrapt. En dat is
zeker niet gebeurd. Waaruit blijkt dat de
christenen in de eerste eeuwen van onze
jaartelling niet durfden te tornen aan die
vroegste getuigenissen, omdat ze die als
authentiek beschouwden, ook al waren
sommige van de beschreven voorvallen
niet bepaald roemvol, zoals de
verloochening van Petrus of de manier
waarop de apostelen zich tijdens de
kruisgang van Jezus uit de voeten
maakten.’ Bron: ‘God’ – Frederic Lenoir
Zingevings quote 13-5-14 14:44
Comment: ‘Het gevoel met anderen
verbonden te zijn beschermt ons ook voor
de innerlijke oneindigheid die ieder van
ons heimelijk in zich draagt. Binnen iedere
geest gaapt een diepe afgrond. Als wij met
anderen verbonden zijn, beschikken we
over een houvast buiten ons dat voorkomt
dat we gevangen raken in onszelf.... Ieder
van ons draagt een unieke wereld in zijn
of haar hart mee...’ Bron: ‘Echo’s uit de
eeuwigheid’ – John O’ Donohue

Er is maar een interviewtje voor nodig om werkelijk te laten zien wie hij is. Ik kan hem
ontmaskeren hoe hij met mensen omgaat. Na lang wikken en wegen, en praten met
de gulle grote Gever besluit ik het niet te doen. Ik ben nog teveel aan het verwerken.
Ik ben nog te boos. Het zal teveel schade veroorzaken.
Ik laat de kans passeren. Ook nu moet ik reageren zoals mijn spirituele buddie zou
reageren. ‘Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen’.
De beproeving is echter nog niet voorbij. Ik kom weer oog in oog met de grote
geestelijke leider te staan. Het is een jaar later. Ik slenter op mijn gemakje door een
grote meubelzaak. Tussen de meubeltjes zie ik hem plotseling staan. Ik schrik een
beetje. Door de jaren heen is het vaak door mijn hoofd gegaan. Hoe zal ik reageren als
ik hem tegenkom? Kan ik mezelf beheersen? Sla ik terug, verbaal of non‐verbaal? En nu
zie ik hem daar staan. Ik loop een beetje baldadig op hem af en doe net of ik hem niet
zie. Ik kijk naar de schappen om mij heen. In mijn ooghoeken zie ik hem op mijn
verschijning reageren. Was het een soort schrikreactie? Hij loopt snel weg. Ik ga
verder met winkelen. Even later zie ik hem weer. Ik loop langs. Hij staat in een
gangpad naar een artikel te kijken. Ik kijk naar hem. Plotseling gebeurt er iets vreemds
met mij. Ik zie hem niet meer als de grote geestelijke leider. De man met status, het
ego. Het lijkt wel of ik andere ogen krijg. Ik zie hem nu niet als dader van het
manipuleren, maar ik zie hem als slachtoffer. Ik loop op hem af en sla hem zo hartelijk
mogelijk op zijn schouder. Mijn groet is warm. Ik zie dat hij overvallen word door mijn
bad van hartelijkheid. Hij schuifelt een beetje met zijn voeten. Het is een
ongemakkelijk moment. Hij groet terug. Ik ga niet acteren. Ik loop weer verder en
praat verder niet met hem. Ik sta open voor hem dat hij me kan verrassen met het
goede. Ook heb ik hem vergeven, maar ik kan het niet goed praten. Ik kan niet net
doen of er niets gebeurd is.
Met deze directe confrontatie voel ik me toch op een bijzondere manier geleid. Dat ik
de grote geestelijke leider op een bepaalde manier kan zien. Aan de andere kant blijf
ik het moeilijk hebben, en voel me verloren.
Mijn madre is daar, haar luisteren troost me. Ze troost me op haar eigen non‐verbale
manier. Met een ‘tsja’, ‘jongen’. Het doet me goed. In haar moeilijke situatie denkt ze
aan mij. Het ontroert me, het blijft me ontroeren. Maar de grote gulle Gever is ook op
een andere manier onderweg met bemoediging. Kort nadat ik uit de club ben gegooid,
nodigt een vriend me uit voor een samenkomst ergens in het Oosten van het land. Er
komt een man uit Zuid‐Afrika met een profetische gave. Ik stem toe om te komen.
Ik heb wel wat steun van mijn goede vriend nodig. Na vele gesprekken zijn we op weg
naar de samenkomst. Ik sta ergens anoniem in een zaal met publiek stiekem te
communiceren met de gulle grote Gever.
Plotseling richt de Zuid‐Afrikaanse huisprofeet zijn woord tot mij. De woorden
spreken direct tot mijn hart. Het is helemaal in lijn met eerdere woorden die mensen
tot mij spraken. ‘Je zal een geestelijk leider worden in Nederland’. Ik bewaar de
woorden in mijn hart. Maar het is nog niet eens omdat ik er direct iets mee kan. Het is
het gevoel dat ik door de grote gulle Gever niet vergeten ben. Dat Hij mij persoonlijk
kent. En dat ik mij niet buiten zijn plan kan bevinden als ik met Hem blijf wandelen, dus
eerlijk met hem blijf leven. Gelukkig is Zijn plan groter dan die plaatstelijke club met de
grote grote geestelijke leider in Den Haag.
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Avontuur- venster 10-5-14 18:19
Comment: ‘Bij onze dood zal Jezus
tegen ons zeggen: alles wat jullie gedaan
hebben voor een van de onaanzienlijksten
van mijn broeders en zusters, dat hebben
jullie voor mij gedaan. (matt. 25:40)...
Jezus boodschap wil ons in positieve zin
onrustig maken. We kunnen ons niet
comfortabel nestelen en zeggen: ‘Ik houd
me immers aan alle geboden. Dus mij kan
niets gebeuren. God zal mij de hemel
schenken. In strijd met dit denken in
termen van rust en veiligheid, dat de mens
uiteindelijk zelfgenoegzaam, moe en
gesloten maakt, mikt Jezus erop dat wij
ons meer en meer laten bepalen door de
Geest van God, door de geest van liefde
en solidariteit. Deze liefde houdt ons in
beweging. Met haar zijn we nooit klaar.
Jezus is geen moralist die ons constant
een slecht geweten wil aanpraten. Maar
Hij laat ons niet met rust. Hij opent ons
ook de ogen voor wat er in ons hart nog
verborgen is aan wraakzucht en egoisme.’
Bron: ‘Leven of overleven’ – Hans
Groeneboer

Avontuur- venster 13-5-14 14:44
Comment: ‘Bij aanvaarding zijn we
dankbaar voor het nieuwe leven dat uit de
pijn is voortgekomen. We zijn niet dankbaar
voor de verwoesting die we ervaren hebben,
maar deze lijkt nu minder dan de nieuwe
groei in het geven en ontvangen van leven
met God, met anderen, met het universum
en met onszelf.’ Bron: ‘Vergeef niet te snel’
- Dennis Linn, Sheila Linn, Matthew Linn
Zingevings quote 10-5-14 18:19
Comment: ‘Let wel, vergeven staat niet
gelijk aan vergeten. Je moet manipulatie
nooit vergeten, simpelweg omdat je de
ervaring kunt gebruiken bij de herkenning
van mogelijk toekomstige manipulators of
manipulatieve situaties. Je moet het ook
niet vergeten, omdat het wegstoppen van
je herinnering in de toekomst tot negatieve
gevolgen leidt.’ Bron: ‘Macht en
manipulatie’ - J. Bonker & T. Wintels

Alles wat ik meemaak blijf ik delen met mijn madre. Ik wil haar niet ontzien. Ok, ik
ontzie haar een beetje. Maar ik blijf met haar delen zodat ze ook met mij kan
meeleven en ik niet alleen met haar. Dat ze even uit haar kleine wereldje getrokken
wordt. In die grotere wereld hebben ook andere mensen het moeilijk. Ze is hierin
beslist niet de enige. Ik vertel ook hoe ik de kracht, wijsheid en liefde van de grote
gulle Gever ervaar door alle beproevingen heen. We bemoedigen elkaar. Ik probeer
altijd zo eerlijk mogelijk te zijn, over wat ik meemaak en mijn gevoelens hierover. Zij
kijkt mij geinspireerd aan en ik kijk haar vol bewondering aan. We kijken naar elkaar, in
onze beproevingen en worstelingen. We leren, door elkaars unieke kleur en weg, een
klein stukje van de grote gulle Gever kennen. Zo wordt de veelkleurigheid van Christus
zichtbaar door Zijn lichaam. Wij zijn Zijn lichaam, en Hij is ons hoofd in de hemel. We
zijn vol gespannen Hoop.
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Zingevings quote 10-5-14 19:43
Comment: ‘Ieder van ons brengt iets tot
leven in de wereld dat niemand anders tot
leven kan brengen. Er ligt in onze
individualiteit een diepe noodzaak
besloten. Als u bewust gaat leven en
besef krijgt van de bestemming die u hier
bracht, gaat u ernaar streven een leven te
leiden dat getuigt van grootmoedigheid en
dat de zegen en uitnodiging die u altijd
roepen waard is...’ Bron: ‘Echo’s uit de
eeuwigheid’ – John O’ Donohue

DISCIPEL‐LESSEN in dit landschap van het avontuur
‐ een avontuur kan je nooit alleen afleggen, je hebt een ‘fellowship’ nodig.
‐ er zijn ook trajecten in het avontuur die je alleen moet afleggen.
‐ neem ruim de tijd om je voor te bereiden op het nemen van de eerste drempel
(spreek erover met jouw eigen ‘fellowship’).
‐ waardeer wijsheid.
‐ durf je verwachtingen bij te stellen.
‐ als je in beweging komt, kan er weleens tegenstand uit onverwachte hoek komen
‐ betrek de grote gulle Gever bij alles wat je onderneemt.
‐ vergeven is een proces, wees zo eerlijk mogelijk over je gevoelens.
Het avontuur vervolgt zich...
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Mijn godsbeeld
in dit landschap van het avontuur:

God, als medestrijder
Het lichaam van mijn meester stond fier overeind.
Hij wist wat er zou gaan komen.
De paal van pijn wierp zijn schaduw op zijn linkerschouder.
De bloederige geschiedenis was bekend.
Als kind hoorde hij al het geschreeuw uit de verte.
Zijn moeder waarschuwde hem al voor die plaats.
Het was de plaats van de vervloekten.
Zolang men binnen de wet bleef was het ok.
Maar mensen die de wet tarten wachtte dat lot.
Zij vielen in handen van de beul.
En toch stond hij daar, de onschuldige.
Waarom? Ik weet het niet.
Zijn leven was een mysterie.
Een niet te snappen realiteit.
Hij keek naar zijn beul.
Hij gehoorzaamde zijn beul.
Hij liep naar de plaats van zijn executie.
Het leek alsof het hem niets kon schelen.
Het mooie, krachtige lichaam van mijn meester.
Het zou gepijnigd worden. Geslagen.
Met een gerichte klap kon zijn ruggegraat al blootgelegd worden.
De botjes en metalen aan de zweep deden zijn werk.
Hij onderging het.
Voor mij? Voor iedereen?
Kan Hij ons daarom dragen naar Zijn koninkrijk.
Dwars door dit moeilijke, pijnlijke leven heen.
Zijn lichaam leek op een landschap.
Vlak voordat het gebombardeerd zou gaan worden.
Mijn meester, mijn held.
Immanuel.
Hij is met ons.
Hij is er doorheen gegaan.
En ik met Hem.
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OVERTUIGINGEN
waarop ik vertrouw in dit landschap:
(door het zo eerlijk mogelijk ondergaan en ervaren van wat er op je pad komt)
‐
‐
‐
‐
‐

Beproeving en vorming voelt niet fijn
Het is goed om er zo eerlijk mogelijk doorheen te gaan
De grote gulle Gever is er ook doorheen gegaan, Hij weet wat we doormaken
Wanneer we het minst van de Gever begrijpen kan er relationele groei ontstaan
als we Zijn karakter blijven vertrouwen
Goed met pijn omgaan is een teken van volwassenheid

Het avontuur lonkt...
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Hoofdstuk 4

VOORBEREIDING OP
DE ULTIEME BEPROEVING

Op de donkere weg van beproeving is eerlijkheid geboden. Want anders komen de
illusies. En deze illusies brengen je verder in het hopeloze. Ze laten je verdwalen. Je
verdwijnt van de Weg. En verdwaalt in de jungle van tegenstrijdige gedachten,
gevoelens en gedrag. Zo ook in de volgende situatie. De laatste periode in de
spirituele club van reli‐gekkies waren vol moeilijkheden, maar er is iets bijzonders
onderweg. Een ontmoeting met een 16‐jarig meisje. Haar naam is Ashna. Ashna is een
hindoestaans hindoe meisje. Ashna is in mijn spirituele groep gekomen op zoek naar
genezing. Ashna is namelijk ernstig ziek. Ze heeft botkanker. Ik leer haar kennen toen
ze helemaal kaal was. Geen wimpers, geen wenkbrauwen, geen haar. Ze draagt altijd
een pruik. Ik ben speels met haar. Ik probeer haar altijd te overreden om die pruik niet
te dragen. Kaal is ze zo veel mooier. Ze lijkt dan op een hindoestaanse Sinead
O’connor. Ik ervaar een sterke drang om er voor haar te zijn. Heb het gevoel dat ik
haar kan helpen in het lijden. Dat ik haar met de vorming die ik naast mijn madre heb
ontvangen haar kan helpen. Al is het alleen al dat ik niet van lijden wegloop en dat ik
blijf en kan verdragen in die ongemakkelijke situatie. Ik wil er voor haar zijn. Ze is in de
beginfase van haar liefdesrelatie met Jezus. En ik wil haar met deze relatie helpen. Ik
weet dat dit meisje op mijn weg is geplaatst. De grote gulle Gever heeft haar op het
oog. Ik doe dit zorgen niet alleen. Samen met een goede vriendin, Michelle, zorgen we
voor haar. Ashna heeft de grote gulle Gever een beetje leren kennen. Haar tante in
Suriname heeft haar naar mijn spirituele club van reli‐gekkies gestuurd. Ze maakte zich
zorgen. En haar devies was: baat het niet dan schaadt het ook niet. Het kan zijn dat de
Gever niet altijd genezing geeft. Dit heb ik natuurlijk ook met mijn madre
meegemaakt. Maar we hebben door de jaren heen wel ervaren dat God op een
bepaalde unieke manier wel in het lijden aanwezig kan zijn. Door deze ervaring kan ik
veel voor haar betekenen. Ik bezoek haar elke week. Langzamerhand leert ze de Heer
steeds beter kennen. Vanuit haar Hindoe‐traditie heeft ze vele goden. Maar in Christus
leert ze het hart van God kennen. Vol genade en liefde. Mooi gezegd in de film ‘Life of
pi’: ‘In het Hindoeisme leerde ik wat geloof is. In het Christendom leerde ik de liefde
van God kennen, en in de Islam leerde ik bidden’. Dit dappere meisje heeft heel veel
pijn. Ze smeekt bijna elke keer of we voor haar willen bidden. Ik vraag een keer:
‘Ashna, waarom wil je dat we voor je bidden?’ 'Als jullie bidden wordt de pijn minder',
zegt ze zachtjes. Ik vraag een x: ‘Ashna, als God je niet geneest, blijf je dan toch nog
dichtbij Hem leven’. Ze zei dat ze het niet wist.
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Ik wil Ashna verrassen. Ik geef haar op voor een tv‐programma van de publieke
omroep. Het programma heet ‘Hemels Blauw’. Ik ben er redacteur en het lijkt me een
leuke manier om haar te verrassen. In het programma verras je mensen met een
Delftsblauw tegeltje met hun favoriete tekst. Vriendinnen Elain en Anjali verrassen
haar in het LUMC in Leiden. Ze is daar voor een behandeling. Haar favoriete tekst is:
‘Hij schenkt mij Zijn trouw en liefdevolle medelijden... Hij geeft mij het leven terug’.
Het liedboek van de spirituele boeken: de psalmen, hoofdstuk 116. Ashna vindt de
Psalmen heel erg mooi. Hele teksten kent ze uit haar hoofd. Bij een test die ik met
haar had gedaan bleek ze erg slim te zijn. Dit merk ik wel met die Psalmen.
Ze praat zachtjes. ‘Marcel, wat er ook gebeurd, ik zal altijd van je blijven houden’. De
tranen springen in mijn ogen. Ik noem haar mijn zusje. Michelle en ik zijn er voor haar
en proberen uit alle macht de liefde van Christus te laten zien. Soms belt ze me in de
nacht om voor haar te bidden. Wanneer ik bid wordt ze weer rustig en krijgt ze kracht.
Ashna manipuleerde, werd boos, en irriteerde zich, maar ze klaagde nooit. Ze droeg
haar kruis waardig. We hadden veel gesprekken over het geloof met de nieuwe vriend
van haar moeder. Hij was een hindoe. Hij zei een keer: ‘Marcel, de meeste mensen in
deze wereld lijden, al is het niet lichamelijk, dan wel geestelijk of emotioneel’. Ik denk
dat ik hem steeds meer ga geloven.
Op een zondagmiddag gaan Michelle en ik weer eens naar Ashna. We komen in een
huiskamer vol met familieleden, allemaal Hindoes. Er hangt een drukkende sfeer. Ik
voel me er helemaal naar van worden. Plotseling vult mijn hart zich met dankbaarheid.
Op dat moment ervaar ik de diepe hoop van het evangelie in mijn hart branden: de
hoop op nabijheid van de grote gulle Gever, dat verder gaat dan wishful thinking. Ik
ervaar de hoop op een goede toekomst. We bidden in voorzichtige vrijmoedigheid
voor Ashna. Een soort wondertje gebeurt: de hopeloze sfeer verdwijnt en ik zie weer
nieuwe moed in de ogen van Ashna. Die moed heb ik ook vaak in de ogen van mijn
madre gezien, die moed die alleen maar vanuit die persoonlijke intimiteit met Christus
geboren kan worden. Hij geeft, elke keer weer, en wij mogen ons aan Hem geven.
Een andere spirituele tekst die ik vaak met Ashna lees staat in de tweede brief aan een
club volgers in Corinthe, hoofdstuk 4, regel16. ‘Daarom geven wij niet op. Hoewel ons
lichaam zwakker wordt, wordt onze innerlijke kracht met de dag groter. Onze
moeilijkheden en pijn zijn uiteindelijk niet zo groot, en zullen niet lang duren. Maar het
gevolg ervan is dat wij voor altijd in Gods heerlijke nabijheid mogen leven. Dus kijken
wij niet naar wat zich voor onze ogen afspeelt, naar de moeilijkheden om ons heen.
Maar wij kijken uit naar de blijdschap die ons wacht, als zien wij die nu nog niet. Alle
zichtbare dingen zijn tijdelijk, maar de onzichtbare dingen zijn eeuwig.’
Deze tekst lees ik ook met mijn madre. De woorden van deze tekst kan je niet alleen
op een intellectueel niveau lezen. We moeten hier ons hart bij betrekken. De intimiteit
met Jezus van Nazareth ervaren, door de geest van God, dan kunnen we het pas
werkelijk beleven. En mijn madre luisterde, en Ashna nu ook...
Ik vertel mijn madre altijd veel over dappere Ashna. Mijn madre leeft erg met haar
mee. Ze vraagt altijd hoe het met Ashna gaat. Ik beschrijf dan uitgebreid hoeveel pijn
Ashna heeft. En hoe dapper ze zich erdoorheen slaat.
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Gandalf is het symbool van wijsheid. Hij is de meester die in het avontuur op het juiste moment komt
opdraven. Hij heft zijn staf en verspreidt het licht. Dit licht dringt de duisternis terug. Het licht
kunnen we niet verdienen. Het verrast ons, we kunnen het volgen, of we blijven onze eigen weg
gaan. Door mijn fictieve dialoog met hem gebruik ik een creatief element om van mijn hart geen
moordkuil te maken. En hiermee is hij misschien ook wel een symbool van de ultieme wijsheid die
zichtbaar is geworden in mijn spirituele buddie.
‘Aan Gandalf, de witte
Ik kijk mijn moeder aan.
Ze ligt op bed, en staart naar het plafond.
Althans, ze kijkt omhoog.
Grote kans dat ze het plafond niet eens ziet.
Haar ogen zijn bijna vergaan.
Het doet pijn, de vloek die op dit schaduwland ligt.
Waar is haar hoop toch op gebaseerd?
Ze blijft maar omhoog kijken.
Als ik haar aankijk, en ik zie haar vergane lichaam.
Ik zie haar oudheid, broosheid...
Zie ik toch die onverklaarbare jonge geest.
Alsof die elke dag vernieuwd wordt.
En deze geest van mijn moeder zou gedragen worden.
Althans dat zegt de Belofte.
Voor degene die durven vertrouwen.
Ik zou diep bij mijn moeder naar binnen willen gaan.
En de Geest die haar draagt willen traceren.
Gewoon, om even zeker te zijn.
Dat het geen lucht is, gebakken.
Hallo, ben je daar?...
En dan ook ff antwoord krijgen, gewoon duidelijk,
zodat de verpleegster het ook ff hoort.
Zou ik haar eigen geest eigenlijk wel kunnen traceren?
Die aanwezigheid van haar, in dat oude lichaam.
Waarschijnlijk niet.
Net zomin ik haar gedachten onder een vergrootglas kan leggen en op die manier zou kunnen
onderzoeken.
Maar haar gedachten zijn er, duidelijk, nog steeds...
En soms heel erg scherp en onverwachts.
Haar gedachten, in woorden uitgedrukt, verrassen me.
Ze omhelzen mijn hart van pijn.
Ondanks de onzichtbare hand die haar het praten bijna onmogelijk maakt.
Die vijandige hand...
Ik hoop dat Hij er is die haar draagt.
Tenminste, als ik de belofte mag geloven.
Zoals haar geest rust in haar lichaam,
en ik niet precies kan weten hoe en waar...
Zo zal Hij haar ook ergens dragen, verfrissen,
moed inspreken.
Althans, volgens de Belofte.
Daar vertrouw ik dan maar op.
Zoals ik jouw karakter ook vertrouw, Gandalf.
Belichaming van het wijze, het goede.
Thx voor het luisteren.
Ik hoop niet dat ik jouw witte kleed heb besmeurd met mijn eerlijkheid.’
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Hoe ze nooit klaagt. Dat ze soms bang is. Maar dat boven alles ze steeds beter Jezus
van Nazareth leert kennen. En zo is het ook. Twee jaar hebben we met Ashna
opgetrokken. Toen is ze heengegaan. De kanker is naar haar longen uitgezaaid, einde
van haar verhaal op aarde. De laatste dagen heeft ze het erg benauwd. Uiteindelijk is
ze gestikt.
De Hindoe‐priester is op haar begrafenis bezig met een gevecht. Hij gedraagt zich als
reli‐gekkie. Hij wil ons geen tijd geven om iets te delen. 'Ashna is als een hindoe
geboren, ze zal ook als een hindoe begraven worden.' Ik ben boos, maar laat het niet
merken. We kunnen niets doen. Hij praat in het hindoestaans met de aanwezigen. Wij
horen niet precies wat hij zegt. Weer die belangen van een spirituele groep die tot een
gevecht oproept. ‘Oh, de religieuzen zijn onder ons, wat verschrikkelijk soms’. Ik
gebruik hier het woord religie in de context van: God willen controleren, God willen
manipuleren, God voor onze stokpaardjes gebruiken, denken dat je voor God aan het
strijden bent, denken dat je God moet beschermen. Dit controleren van God zit in ons
allemaal. Dit is een strijd op zichzelf. Ik verklaar mezelf zo snel God. Ik plaats mezelf zo
snel in het centrum van alles. Het kruis van Christus is hier eigenlijk het ultieme
medicijn voor, en dwingt ons tot overgave. Hier zien we dat als we ons in liefde en aan
de Liefde overgeven de liefde ook het laatste woord heeft. Het kruis als medicijn is de
oplossing. Hoe paradoxaal dit ook klinkt, want vele oorlogen zijn gevoerd in naam van
het kruis. ‘In dit teken zal je overwinnen’, zoals Constantijn het zo mooi kon
verwoorden. Maar mijn spirituele buddie bedoelt het toch duidelijk anders: ‘neem je
kruis op en volg mij’. Volgens het verslag van Matheus, hoofdstuk 16, regel 24. Jezus
van Nazareth volgen betekent echte toewijding, risico lopen, gevaren trotseren. Bijna
een onvoorwaardelijke toewijding, geen mogelijkheid om terug te keren. In deze
dynamiek leren we dat we niet over God kunnen beschikken voor onze kleine
belangen, verhalen en dromen.
De Hindoe‐familie spreekt er schande van, hoe de priester ons benadert. ‘Hoe kan die
priester de vrienden van Ashna zo behandelen? Ze hebben zoveel voor Ashna gedaan.
Die priester heeft niets gedaan’. We blijven stil. Een tekst gaat door mijn hoofd.
‘Bestrijdt het kwade met het goede’. We vechten niet terug. Uiteindelijk overruled
haar familie de priester. We krijgen toestemming om iets te delen. Michelle en ik
zingen een lied die we altijd met haar zongen. 'Heer, U doorgrondt en kent mij'.
Ik heb een mooie herinnering aan Ashna. Haar bijbel ‘Het leven, praktische lessen’ is in
mijn bezit, met de teksten onderstreept die het meest tot haar hart spraken. Aan de
binnenkant van de hoes staat een met de hand geschreven lied: ‘Jezus houdt van jou.
Hij weet wie je bent. Hij weet wat je voelt. Jezus houdt van jou. Hij wil altijd bij je zijn.
Heb je soms verdriet of pijn, maar ook als je blij en vrolijk bent. Hij wil altijd bij je zijn,
want: Jezus houdt van jou.’ De laatste woorden op de pagina’s van deze bijbel is niet
de inhoudsopgave, maar mijn telefoonnummer. Ashna dacht op enig moment dat haar
moeder haar tegen haar wil ergens wilde brengen. Ashna was bang. Dit nummer
stelde haar gerust. Dan kon ze me altijd bellen en konden we haar vinden. Mooi
symbool hoe de grote gulle Gever de spirituele boeken gebruikt.
Toen Ashna overleden was er niet alleen een leegte, maar het was ook op een andere
manier vervreemdend. We hoeven niet meer voor haar te bidden. Michelle en ik
hebben in die twee jaar veel voor haar gebeden. Met haar, maar ook zonder haar. Het
was dus niet zo gek dat er de neiging is om voor haar te bidden.
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Zingevings quote 13-5-14 14:45
Comment: ‘Ieder mens heeft een
profetische opdracht die alleen hij kan
vervullen. Wanneer we ons afvragen welke
sporen we in deze wereld willen nalaten,
komen we in contact met het unieke en
onvervalste beeld dat God zich van ons
heeft gevormd.’
‘Tegenwoordig zijn er veel mensen die het
rouwen om de geliefde verdringen. Ze
storten zich in de activiteiten om de pijn
van de rouw niet te moeten voelen. Maar
onverwerkte rouw blokkeert ons. Zij zet
zich vast in ons hart en belet ons in het nu
te leven. Ze verhindert dat het leven door
ons heen stroomt. Ieder van ons kent
ervaringen van verlies en afscheid.
Slechts wanneer we het verlies van een
mens betreuren, kan nieuw leven in ons
groeien.’ Bron: ‘Leven vanuit de dood’ –
Anselm Grun

Zingevings quote 13-5-14 14:45
Comment: ‘Bij alle beelden die wij ons
van de hemel maken, moeten we
natuurlijk ook altijd bedenken dat wat ons
in de hemel te wachten staat, onze
beelden overstijgt. Paulus zegt dat het oog
niet heeft gezien en het oor niet heeft
gehoord wat voor ons in de hemel wordt
gereedgemaakt. (1Kor.2:9). Vanuit de
filosofie en de psychologie kunnen we
over de hemel zeggen dat ons diepste
verlangen daar in vervulling zal gaan. Hier
op aarde ervaren we steeds weer geluk:
het geluk van de liefde, van de
eenwording, van de extase. Maar we
kunnen dit geluk niet vasthouden. Bij
iedere ervaring dat ons verlangen in
vervulling gaat, worden er nieuwe
verlangens gewekt: naar nog meer diepte
en intensiteit. In de hemel gaan deze
verlangens in vervulling. ‘Alles waar de
mens van droomde, alles wat hij in zijn
utopie ontwierp, alles wat zijn natuur
verborgen in zich droeg en wat ernaar
streefde om aan het licht te komen, dat
allemaal breekt nu open en komt tot bloei.
In de hemel wordt werkelijk openbaar wie
wij in werkelijkheid zijn. Daar zal het
unieke beeld dat God zich van ons heeft
gemaakt, beginnen te stralen in zijn
oorspronkelijke glans.’ bron: ‘Wat komt er
na de dood?’ – Anselm Grun

Toch geeft het bidden een vreemd gevoel. Eerst is het een vanzelfsprekendheid, een
automatisme, maar nu hoeft het niet meer. Ze is veilig. Toch weten we diep van
binnen dat als we de verleiding niet weerstaan, en er erg toch een stiekem gebedje
uitkomt, dat onze spirituele buddie het vast niet erg zal vinden. Hij begrijpt ons, beter
dan dat we onszelf begrijpen. Hij weet dat dit ook helemaal bij het rouwproces hoort.
Langzamerhand verminderen de gebeden en kunnen we haar overgeven in de
eeuwige armen van liefde. Terwijl we voor Ashna zorgen, spelen de club‐perikelen op
de achtergrond mee. Nu begonnen bekenden van mij in de ex‐club ook slachtoffer te
worden van het spirituele 'regime'. Ze worden voor de keuze gesteld: of met Marcel
om, of de kerk uit. Ik ben er nog steeds trots op dat een aantal van mijn vrienden voor
mij kiezen. En ze zeggen: 'wat jullie van Marcel zeggen klopt niet. Wij gaan de kerk
uit.' Bedankt Michelle, Job, Marc, Laika, Stefanie, Anne‐Camille....
Mijn madre hoort de verhalen aan. Soms spreekt ze non‐verbaal haar ongenoegen uit.
Ze leeft altijd mee. En is soms ook een beetje stil om het op haar manier te processen.
Dan zegt je op haar manier: 'Tsja...'. Ze weet het ook allemaal niet precies. Maar ze
communiceert non‐verbaal dat ik het moet loslaten. Zoals ze haar vragen aangaande
haar moeilijke weg ook heeft losgelaten. We kunnen de mensen die ons iets hebben
aangedaan niet gevangen houden in de beelden die wij van ze maken. Beelden die
gevoed zijn door de negatieve ervaringen die wij van ze hebben. Ze zijn altijd meer
dan dat. Uiteindelijk is God rechter, ik wil niet God zijn. Dat is te vermoeiend. En ik wil
vrij kunnen leven en niet de last van een oordeel op mijn schouders. Wat een vrijheid
dat ik het los kan laten en tegen God kan zeggen: ik weet niet precies hoe alles in
elkaar zit, U heeft het overzicht.
Ik deel veel met mijn madre. Toch spaar ik haar ook. Ik ga niet alles vertellen wat er op
de achtergrond meespeelt. Ik wil haar niet teveel belasten. Ze leeft al in zo’n kleine
wereld. Mijn indringende verhaal zal teveel impact hebben. Ze kan er met niemand
over praten, om te verwerken. Alleen met haar spirituele buddie. Soms kijk ik naar
haar en denk ik: ‘Mamma, je moest eens weten wat er allemaal speelt’. Ik ben blij dat
ik het niet allemaal uitgebreid heb vertelt. Soms kan ik de verleiding niet weerstaan
om ietsje meer te vertellen: ik wil haar uit haar egocentrische wereld trekken in de
wereld van anderen. Deel dan ook veel gevoel en strijd. Kan niet echt achterhalen hoe
ze hier mee omgaat, maar elke keer is ze weer vol interesse. Dus neem aan dat ze het
goed kan relativeren. Ik vraag me af of ze in de nacht of avond, wanneer ze alleen ligt,
voor mij zal bidden? Ik weet het niet. Eens zal ik het weten. Soms vraag ik of ze hardop
voor me wilt bidden. Er komt dan een hoop gebrabbel uit haar mond, maar er zit
zoveel overtuiging en doorleefdheid in. Dan word ik heel erg stil. Het is zo bijzonder
om dat mee te maken. Zoveel passie, zoveel vertrouwen, in zo’n gebroken mensje.
Het verandert mij. Maar hoe? Dat weet ik niet precies.
Uiteindelijk kom ik, na het bezoeken van 38 kerken in Den Haag en omstreken, terecht
in Crossroads International Church of The Hague. Dit is echt een soort thuiskomen. In
de club van de grote geestelijke leider ben ik thuis gekomen bij Christus. In Crossroads
kom ik thuis in een gezond spiritueel klimaat. Zo bemoedigend allemaal, juist in deze
club wordt ik in mijn denken over de grote gulle Gever bevestigd. Ze zien me echt
staan. Ze gebruiken me niet voor hun doeleinden. Werd ik nog in mijn vorige spirituele
club van reli‐gekkies verketterd, nu een en al bevestiging. Wat een wereld van
verschil, dat zo’n club nog bestaat.
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Zingevings quote 10-5-14 19:47
Comment: ‘Iedereen verlangt naar
intimiteit en droomt van een warm nest
waar je wordt aanvaard, gezien en bemind
zoals je bent. Iets binnen ieder van ons
schreeuwt om verbondenheid met
anderen. We kunnen alles hebben wat de
wereld te bieden heeft aan status, succes
en bezit. Maar zonder een gevoel van
verbondheid met anderen lijkt het allemaal
leeg en zinloos...’ Bron: ‘Echo’s uit de
eeuwigheid’ – John O’ Donohue

Het is achteraf inspirerend om te zien hoe de Gever in die ex‐club al met mij bezig was.
Mij misschien wel aan het voorbereiden was op een ander spiritueel klimaat. Het klinkt
overdreven maar qua denken over spiritualiteit kom ik hier echt thuis.
Dit gevoel van thuiskomen zat vooral in het denken over: hoe wil de grote gulle Gever
ons genezen?; wat is geestelijke volwassenheid?; wat is een spirituele club?; wat is een
clublid?; wat is een goede visie op leiderschap? In Crossroads kom ik werkelijk thuis.
Authentieke relaties is het vertrekpunt en hiervanuit worden dingen ondernomen. Dit
heb ik in de club van de grote geestelijke leider wel anders meegemaakt. Daar wordt
alleen maar veel ondernomen en diepe, echte relaties heb je niet. Je kan niet echt
laten zien waar je op dan moment bent, hoe je je voelt, waar je mee worstelt of hoe je
over dingen denkt. Een afwijkende mening wordt als snel met een bepaald
wantrouwen bejegend. Toch waren er ook voordelen in de club van de grote spirituele
leider. Doordat je zij aan zij vecht voor de goede zaak is er veel kameraadschapsliefde
tussen de mensen. Je bidt veel met elkaar en je ziet in de gebeden mensen kwetsbaar
voor de Gever staan. Men gaat ervoor en je ziet mensen tot geloof komen. We hebben
impact. Toch mooi om van zo’n visionaire groep deel uit te hebben gemaakt. Heb er
veel geleerd. Alleen de laatste periode in deze club leer ik meer van de
organisatorische zwakheden en manipulatie, om het nooit op dezelfde manier te
doen, dan van de goede dingen. Hier leer ik om een harde manier dat ik mensen nooit
moet behandelen zoals ik zelf behandeld bent.
Crossroads wordt mijn spirituele glorietijd. Hier groeit mijn vertrouwen in spiritueel
leiderschap weer. Het wantrouwen in mensen en cynisme in leiderschap verdwijnt
heel langzaam, als sneeuw voor een zon die net niet door komt, maar uiteindelijk het
smelten een handje helpt. De ‘kleine’ geestelijke leiders nemen zichzelf niet al te
serieus. Ze hebben niet van die gemakkelijke antwoorden en proberen echt naast me
te komen. Ze luisteren echt naar me. Ze zien mij niet alleen als middel voor hun
agenda, maar ze zien mij als doel in zichzelf. Wauh, zo ziet de grote gulle Gever me
eigenlijk ook. Ik ben niet alleen een middel in Zijn handen, nee, ik ben een doel in
mezelf. Met andere woorden, ik word niet alleen door Hem gebruikt, maar met Hem
te zijn en tot bloei te komen is een doel in zichzelf. De ‘kleine’ geestelijke leiders zijn
eerlijk, kritisch, humoristisch.
Een quote van ‘Macht en Misbruik’:
‘Belangrijk in dit soort verwerkingsprocessen is dat je gaat praten. Veel christenen
hebben hier vaak moeite mee, omdat ze nu eenmaal geleerd hebben niet negatief te
spreken over een ander, en zeker niet over een succesvol christelijk leider, een
gezalfde de Heren, een bekend persoon binnen christelijk Nederland of Belgie... Wil je
weer vrede in je hart krijgen, dan is je mond de sleutel voor de verwerking van je
ervaringen en emoties. Er moet een proces van herkennen, erkennen, belijden en
uiteindelijk.. vergeving plaatsvinden. Vergeving begint met de erkenning van je pijn, je
gekwetsheid, je afwijzing... het tweede aspect van herstel dan je je gevoelens van
boosheid of haat ten opzichte van de manipulator toelaat.... de derde fase is de
genezing zelf. Je begint de persoon die je gekwetst heeft in een ander perspectief te
zien. Je herinnering geneest en de pijn verdwijnt en je wordt weer een vrij mens; de
herinnering belast je niet langer.’
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Zingevings quote 10-5-14 19:48
Comment: ‘Dat jij niet past in zo’n
manipulatief christelijk systeem, en dat jij
uitgespuugd bent door zo’n organisatie,
kun je ook zien als een groot compliment
voor jezelf. Jij hebt blijkbaar zoveel
substantie en persoonlijkheid, dat jij niet
(meer) laat misbruiken door manipulators.
Eindelijk weer jezelf zijn, zonder dat je
aangesproken wordt op je manier van
denken, zonder dat je je weer moet
verdedigen in overlegsituaties, of moet
proberen de juiste woorden te kiezen.’
Bron: ‘Macht en manipulatie’ - J. Bonker &
T. Wintels

Crossroads luistert. De ‘kleine’ geestelijke leiders luisteren. De mensen in de kleine
groep bij iemand thuis luisteren. De mannengroep luistert. En persoonlijke vrienden
luisteren. Vooral mijn goede vriendin Michelle luistert. Ze moest van de grote
geestelijke leider kiezen tussen mij of de spirituele club van reli‐gekkies. Ze koos voor
de vriendschap. Uiteindelijke komt ze ook in Crossroads terecht. Ze luistert naar mijn
gevoel en reflectie erover, wat genezend. Ook mijn madre luistert. Ook al praat ze niet
inhoudelijk terug erover, ik kan voelen dat ze meelijdt. Ik geef haar het recht om ook
met mij mee te lijden. Ik open mijn hart. Ze is er altijd. Ik kan altijd naar haar toe. Geen
drukte rond haar, geen praatjes. Een luisterende aanwezigheid. Oh, wat mis ik haar.
En oh, wat is ze een mooi symbool van de grote gulle Gever, als luisterende
Aanwezigheid.
De relationele cultuur van Crossroads is werkelijk bijzonder. De eerlijkheid waarmee
over relaties wordt gesproken. Over je eigen worstelingen. Ik kan tenslotte alleen
maar beginnen waar ik ben. Als ik moet acteren dan is dat het begin van het einde. Het
klinkt overdreven maar zelf de details van Crossroads zijn genezend voor mijn hart. In
mijn ex‐club werd er best wel veel financiele druk op de gemeente gelegd. In
Crossroads juist het tegendeel. ‘If you are a visitor don’t feel any obligation to give
money. Receive this meeting as a gift to you.’ Als je een bezoeker bent, voel je totaal
niet verplicht om geld te geven. Ontvang deze samenkomst als een geschenk aan jou.’
Hebben ze hier dan toch iets geleerd van de vele fouten die door de geschiedenis
heen zijn gemaakt. Een totaal andere denkwijze, benadering. Ik zwem als een gelukkig
visje (ichtus) in een veilige vijver, met vloerverwarming. Er vindt langzaam een
paradigma‐verschuiving plaats.
Ook de humor in Crossroads is genezend. Ik ben altijd gewend om tegen de grote
geestelijke leider op te kijken. Hij draagt de visie. Hij vraagt gehoorzaamheid. De
‘kleine’ geestelijke leiders van Crossroads kunnen zichzelf heel goed relativeren door
humor te gebruiken. Zo ook doordat ze een playback nummer deden waarin de
bandleden verschrikkelijk vals zongen. De leiders deden toch een partij gek. Ik kon
mijn ogen niet geloven. Ze konden gek doen, ze konden zichzelf zijn. Wat in mijn ogen
zelfs op het randje van ongeestelijk was, en toch werd hun spiritueel gezag
gerespecteerd. Ze leden geen gezichtsverlies. Dit was voor mij zo bevrijdend.
Toch volgt snel de confrontatie met mezelf. Ergens voel ik me nog steeds
ongemakkelijk en niet mezelf bij de ‘kleine’ geestelijke leiders. Het is nog een
behoorlijke weg om met de wonden om te gaan. ‘Never be ashamed of a scar. It
simply means you were stronger than whatever tried to hurt you.’ Mmmm, ook een
kwestie van omdenken. Ik leer zo eerlijk mogelijk zijn over mijn pijn en verleden. Ik
praat veel over de fragmenten van manipulatie van de grote geestelijke leider. Het is
tenslotte een onderdeel van mijn verhaal. Ik moet er vrede mee sluiten. En zo goed
mogelijk voelen. Ik moet rouwen.
Ik ga met de leiders van Crossroads een keer naar een leiders‐conferentie van een
organisatie uit de Verenigde Staten. Ik weet niet wat me overkomt. Zulke leiders heb
ik nog nooit meegemaakt. Zo authentiek, zo eerlijk, zo onbaatzuchtig. Ik heb bijna de
hele conferentie zitten huilen. Het lijkt wel of de grote gulle Gever door elk woord tot
mijn hart spreekt, en mij geneest.
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Zingevings quote 11-5-14 0:16
Comment: ‘De welwillende warmte, de
sfeer van geborgenheid en liefdevolle zorg
die daarmee gepaard gaat, schept
openheid en geeft een gevoel van
veiligheid. Deze sfeer maakt het
makkelijker om tegenover jezelf en
tegenover anderen je eigen behoeften,
wensen en intieme verlangens te
erkennen. Het is als het ontdooien van iets
dat vastgevroren is. We zeggen ook dat
iemand ontdooit, en dan bedoelen we dat
hij zijn geremdheid overwint. Dat wil ik
bevorderen door de nabijheid en de
warmte die ik schenk.’ Bron: ‘Ik en jij’ Martin Buber
Zingevings quote 13-5-14 14:29
Comment: ‘Volwassen godsdienstigheid
is naar haar aard integrerend – dat wil
zeggen dat ze flexibel genoeg is om
allerlei nieuwe kennis in haar
referentiekader op te nemen en gelijke
tred te houden met alle nieuwe
ontdekkingen van de menselijke geest. Ze
neemt inderdaad het kruis mee het
ruimtevaartuig in... Essentieel voor een
volwassen godsdienstigheid is een
voortdurende bereidheid om te schakelen,
nieuwe inzichten te integreren en onze
positie te heroverwegen.’ Bron: ‘Pastoraat
en spiritualiteit’ – Henry Nouwen
Zingevings quote 11-5-14 6:52
Comment: ‘I am convinced that God
delights in Wisconsites dairy fancy. This
authencity at its best. When in heaven
people bring to the beloved community the
glory and the honor of the nations.’ Myron
Olson, the master cheesemaker, will
present for God’s glory perhaps the least
cool artifact in the world: a stinky cheese...
The human heart never strays very far
from the kitchen. If you want to know who
people really are, eat their traditional foods
with them. Some foods tell a people’s
stories in themselves; still others remind
people of their stories. It is through stories
that we can really enjoy each other and
know each other and laugh and grieve
with each other. By stories I mean
everything people have to tell us. Stories
include history (objective stories) and
culture (tales, festivals, songs and even
the mundane details of table manners and
attitudes toward time). At the subjective.
personal level, stories include our opinions
and the ways God has spoken to us and
healed us. Cool is part of our story, but
cool also inferferes both with the telling
and with the hearing of our story.
Whenever we listen to each others’
stories, our hearing must be driven by love
rather than shame; and compassion rather
than pity... Listening to stories is the
foundation for reconciliation. When you
get down in the dirt and to the messy work
of daily life in community – particularly
multiethnic, multicultural community – you
begin to realize just how radical the church
really is.’ Bron: ‘Blessed are the uncool’ –
Paul Grant

In de tussentijd heb ik werk gevonden bij een beginnend productiebedrijfje in
Hilversum. Ze willen me op de langere termijn als regisseur opleiden. ‘Wat jij hebt,
heeft niet iedereen’. Waarschijnlijk heeft de baas het over mijn
verbeeldingsvermogen. Ik begin met wat redactiewerk voor verschillende tv‐
programma's. Al snel merk ik dat de uren mantelzorg er behoorlijk inhakken. Ik heb
weinig energie. Ik ben gemiddeld 20 uur per week bij mijn madre. Op mijn werk brengt
dit de nodige spanningen met zich mee. Ik ben 15 uur per week onderweg om naar
mijn werk te komen. Het beginnende productiebedrijfje vraag ook om er qua
werktijden soms een scheutje bovenop te doen. Ik merk dat het me teveel gaat
kosten. Na een jaar wordt mijn contract niet verlengd. Dit hoorde ik korte tijd van
tevoren, zag het niet direct aankomen. Ik ben in shock. Ik laat een stapel ongebruikte
visitekaartjes achter. ‘Marcel van Dam, regisseur’. Ik heb het hier nooit echt kunnen
waarmaken, ondanks de mogelijkheden die ik krijg in het maken van verschillende
spotjes en promo’s. Mijn leidinggevende zei bij mijn afscheid nog: ‘Marcel, je bent te
vroeg gekomen’. Ik weet nooit helemaal wat die daarmee bedoelde. Te vroeg voor
hun, vanwege: beginnend bedrijfje en de financiele onzekerheid? Of te vroeg voor mij:
had nog veel dingen te verwerken van het overleven onder de grote geestelijke leider.
Ik denk het laatste. Ik heb dit jaar niet een moment het gevoel dat ik mezelf kan zijn.
Overal zie ik het silouet van de grote geestelijke leider. Het gevoel van als ik mezelf
laat zien word mijn hoofd eraf gehakt. Het is een dans van op je tenen lopen. Dit
houdt geen mens vol.
Een tekst in het boek ‘Macht en manipulatie’ beschrijft precies waar ik daarheen ga:
‘De gevolgen zijn groter dan menigeen denkt. Openhartige mensen worden
wantrouwig, verlaten het christelijk werk en de kerk, uit angst opnieuw schade op te
lopen. Creativiteit sterft af en motivatie komt ook niet meer vanzelf bovendrijven.
Daarnaast veroorzaken cynisme, wrok en bitterheid een onmiskenbaar gevoel van
voortdurende stress.’
Ik had deze tekst kunnen schrijven. Toen ik in de club van de grote geestelijke leider
zat, dacht ik: ‘het valt wel mee. Ik kom er goed doorheen’. Maar toen ik eruit was, dat
was het begin van alle ellende. De verschillende manipulaties van de grote geestelijke
leider achtervolgden me, alle mensen die zich tegen mij keerden achtervolgden me.
Nachten werd ik huilend wakker. Ik droomde dat het feest bezig was en dat ik buiten
stond. Ik wilde terug naar binnen. Ik huilde, voelde me vreselijk eenzaam. Dit kwam
eens in de zoveel tijd terug, voor jaren.
Misschien dat mijn spirituele buddie, Jezus van Nazareth, zich ook zo voelde, toen Hij
werd uitgekotst door de religieuze mensen in zijn tijd. Misschien dat mijn madre zich
ook zo voelde toen zij werd uitgekotst door het leven. Wat een eenzaamheid. Daarom
kon ik haar waarschijnlijk begrijpen, daarom kon zij mij begrijpen. We gingen er samen
met de grote gulle Gever en elkaar doorheen.
Na mijn productiebedrijf‐avontuur kom ik weer in Hilversum terecht. Ditmaal bij een
omroepverening. Nou, dit betekent in ieder geval wat minder commerciele druk. Een
relaxer klimaat dat beter te combineren valt met mijn mantelzorg. Ook kan ik in plaats
van vijf dagen vier dagen werken. Halleluja, even wat ademruimte. Ik heb even een
inspiratiemomentje. Jullie krijgen een extra godsbeeld van mij. Binnen dit landschap
van het avontuur heb ik een goede worsteling met mijn beeld van de grote gulle
Gever.
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Zingevings quote 13-5-14 16:29
Comment: ‘De eenzaamheid die het lijden
meebrengt treft ieder mens persoonlijk. Als
u lijdt, kan niemand echt ervaren hoe dat
voor u is. Is er, achter dit isolement van de
individuele mens, een manier waarop lijden
bijdraagt aan het licht en de creativiteit van
de schepping? De dichter en theoloog
Charles Williams had een theorie van
‘coinherentie’, van de diepe verbondenheid
van alles. Hij zag de schepping als een web
van rangorde en afhankelijkheid tussen ons
allen en God. Binnen deze verbondenheid
vindt tussen ons voortdurend een verborgen
uitwisseling van geestkracht plaats. Daarom
hebben mensen de keus van het lijden van
anderen op zich te nemen en zelf te dragen.’
Bron: ‘Echo’s uit de eeuwigheid’ – John O’
Donohue

Mijn godsbeeld
in dit landschap van het avontuur:

De net niet zichtbaar Aanwezige
Ik sprak met de schaduw van iemand net om de hoek.
Waarom?
Ik weet het ook niet.
Misschien omdat de vormen van de schaduw me zo bekend leken.
Waarvan?
Ik weet het niet.
Misschien omdat ik die persoon een keer heb horen spreken?
Of was het mijn verbeelding?
Ik weet het niet.
Ze spraken toch zo duidelijk tot mijn hart.
Die woorden....
Mijn hart gloeide.
Of had ik iets verkeerds gegeten.
Die woorden veranderden iets in mij.
Vanaf die tijd heb ik altijd met die (on)bekende schaduw gesproken.
En alles gedeeld.
Het stille staren...
Waar stond die dan naar te kijken?
Waarom stond die altijd net om de hoek?
Net niet tastbaar genoeg.
Net buiten bereik.
Maar toch genoeg aanwezig om te kunnen vertrouwen.
Op die aanwezigheid...
Zo bekend, en zo ongrijpbaar.
Zonder uit zichzelf te bewegen.
Maar net genoeg om te kunnen vertrouwen,
en te groeien in vertrouwen.
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We vervolgen het avontuur.
In Crossroads ben ik spiritueel thuisgekomen. Verschillende crisissen in mijn leven kan
ik hier eerlijk onder ogen zien. De beroerte van mijn madre, de vervolging in een
spiritueel klimaat. Een volgende crisis nadert mij met grote spoed. Mijn oudste zus
Sonja wordt ziek. Mijn zus is van ons gezin het meest spiritueel gevoelig. Zij was ook
als eerste tot vertrouwen in Jezus van Nazareth gekomen. Ze kreeg iets persoonlijks
met Hem, een liefdesrelatie. Dit veranderde haar. En dit zagen we allemaal. Ze sprak
uit liefde voor Hem.
We stonden erbij en keken ernaar. Mijn madre werd hierdoor weer geinteresseerd in
spiritualiteit. En zo ging het spirituele als een virus door het hele gezin.
Mijn zus heeft last van een dikke buik. Ze denkt eerst dat het uit meeleven is met haar
dochter die zwanger is. Ze gaat naar het ziekenhuis. Er worden pigment‐vlekken op
haar lever geconstateerd. ‘Helemaal niets aan de hand’, wordt er gezegd. Haar buik
wordt dikker en dikker. Ze gaat terug naar het ziekenhuis. Er wordt leverkanker
geconstateerd. Uiteindelijk heeft ze nog drie maanden te leven. Maar door bestraling,
chemo en een positieve houding leeft ze uiteindelijk nog een jaar.
Mijn zus heeft het pas tegen mij verteld, dat ze opgegeven is. Door de telefoon. Maar
het emotioneel moeilijkste moment van mijn leven moet nog komen. Niemand heeft
het van mijn zus verwacht. We denken allemaal dat mijn madre als eerste heengaat. Ik
ben nog aan het bijkomen van het nieuws. Aan het huilen. Aan het overleggen met
mijn spirituele buddie. Ik heb het dus pas vernomen van mijn zus. Na een aantal dagen
krijgt een van mijn beste vrienden een hersenbloeding tijdens bodyboarding in zee. Hij
heeft een moeilijke tijd achter de rug. Hij wil na lange tijd iets leuks doen. Lekker
surfen in de zee. Huppetee, een bloeding. Ook dat nog. Hij is bijna in zee verdronken.
Een surfer zag zijn bodyboard toevallig in zee, en heeft hem eruit gehaald. Ik bezoek
mijn vriend op de intensive care. Ik voel me een beetje labiel en ga naar mijn madre. Ik
verlang naar haar troostende aanwezigheid. Ze weet het niet van mijn zus. Ik kom in
het verpleeghuis aan. Ik loop haar kamer binnen. Het gordijn is rond haar bed. Ze is
dus niet in haar rolstoel, maar ligt op bed. Mijn madre is ziek. Ze is helemaal in paniek,
van benauwdheid. Een vloeistof loopt uit haar mondhoeken. Haar gezicht kijkt heel
erg benauwd. Ik denk drie keer dat ze aan het stikken is. Ik roep de verpleging. Ze
komen niet. Ik ren de gang op en roep nog harder. Ik snel terug naar mijn madre. De
verpleging vertelt dat mijn madre maagsappen aan het ophoesten is. Waardoor? Ze
weten het niet. Ze kunnen niets doen. Ik ook niet. Ik kan alleen maar een doekje bij
haar mond houden. Voel me zo machteloos. Voor de zoveelste keer. Tot overmaat van
ramp belt mijn zus ook nog op. Ze heeft het van madre gehoord. Ze wilt graag komen,
maar ze voelt zich te labiel vanwege die drie maanden dat ze nog te leven heeft. Ze
begint te huilen. Ik voel me omringd door de gebrokenheid van deze wereld. Ik voel
me ingesloten door lijden. Ik kan geen kant op. Omringt door ellende voel ik me
omhoog gedrongen. Het enige dat ik kan doen is praten met de grote gulle Gever.
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Zingevings quote 13-5-14 14:49
Comment: ‘In Adam kwamen alle grote
evangelische paradoxen tot leven – dat de
laatsten de eersten zullen zijn, dat zij die
hun leven verliezen het zullen winnen, dat
de armen zalig zijn en dat de
zachtmoedigen het Koninkrijk zullen
erven. Dat heeft niks te maken met
romantiek of vroomheid... Dankzij hem
leerde ik beseffen dat ik hem niets
mooiers kon geven dan open te staan,
met hand en hart, voor de vrede die van
hem uitging. In die wederkerigheid werden
we allebei een beetje rijker. Ik kon hem
laten ervaren dat hij iets te geven had; en
als ik dat kon ontvangen was het tot een
werkelijke gave geworden. Hij gaf
ruimhartig, aan iedereen die hij ontmoette,
en heel veel mensen werden er rijker
door. Zorg en verzorging, bleef hij
‘zeggen’, is ontvangen en geven,
bedanken en vragen, bevestiging en
zelfbevestiging.’ Bron: ‘Adam’ – Henry
Nouwen

Een paniekreactie, maar gemeend. Ik communiceer omhoog: ‘help’. Op dat moment
gebeurt er iets wonderbaarlijks. Ik krijg een soort mystieke ervaring. Het lijkt erop
alsof ik in de schuilplaats van de grote gulle Gever geplaatst word. Er woedt een storm
om mij. Maar ik voel me beschut, veilig, rustig. Ik kan rustig mijn moeders maagsappen
met een doekje van haar mond vegen en mijn zus te woord staan. Het is goed, en het
komt goed. Ik voel me niet alleen. Ik ben niet alleen. ‘Ik zal je niet begeven, ik zal je
niet verlaten. Ik zal tot aan het einde van de wereld met je zijn’. Wat een voorrecht. Hij
is er ook doorheen gegaan.
Toch is de worsteling met de grote gulle Gever daar. Mijn zus heeft zoveel voor mijn
madre gedaan. Mijn madre heeft zo’n bijzondere band met mijn zus. Haar leven boet
zoveel in aan levenskwaliteit. Ook dat nog. Eerst haar rechterkant verlamt en niet
meer kunnen praten. We leren met de zoveelste teleurstelling te leven. En dan dit
weer. Wat een klote leven. Het lijkt wel of de beproeving steeds erger wordt. Eerst
madre, nu Sonja.
Ik bezoek een paar vrienden in Engeland voor troost. Ik verwacht veel van ze.
Troostende woorden, aandacht. Het valt allemaal tegen. Ik verwacht teveel. Op de
terugweg zet ik mijn auto langs de kant van de weg op een parkeerplaats. Ik voel me
zo machteloos, wanhopig. Ik schreeuw het uit naar de grote gulle Gever. Mijn stem
slaat over, ik heb bijna schuim op de mond. Ik richt mij tot Hem die mij alles geeft. Hij
heeft dus ook mijn stem gegeven om mee te schreeuwen, ook tot Hem. En ik trap mijn
oude citroen bijna helemaal aan gort, in mijn verbeelding dan. Ik hou me niet in. Ik
gebruik alles wat ik kan om me te uiten, met krachttermen, met trapbewegingen. Ik
sta spiritueel naakt voor de Gever, ik doe me niet beter voor dan dat ik ben. Ik merk
dat Hij dit kan waarderen. Hij houdt niet van acteer‐prestaties, Hij houdt van
eerlijkheid. Jezus van Nazareth had de grootste hekel aan hypocrieten, acteurs met
grote maskers voor. Ik ervaar Zijn glimlach over mijn eerlijkheid, en bewogenheid over
mijn verdriet. Hij is een medestrijder.
Mijn zus Sonja heeft nog een jaar geleefd. In de tussentijd wordt ze magerder en
magerder. Ik ga met mijn madre naar het huis van mijn zus. Ze is thuis. Mijn zus ligt
bijna onherkenbaar op de bank. Beelden van Ashna gaan door mijn hoofd. ‘Wat een
klote ziekte’, zeg ik in mezelf. Mijn madre ziet voor het eerst mijn zus op haar
ziektebed. Ik duw de rolstoel van mijn madre richting de bank. Mijn madre huilt. ‘Ach,
meisje toch’, komt er ineens uit haar mond. Mijn zus wordt ook emotioneel. Ik heb het
gevoel dat ik met het geamputeerde lichaam van Christus daar ben. Wat een
gebrokenheid. Twee mensen waar ik zielsveel van hou, zo toegetakeld door het leven.
Ik stel voor om te praten met de grote gulle Gever. We vragen of Hij op een bijzondere
manier in ons midden wilt zijn. Met zijn genezende Aanwezigheid. Na de praatsessie
zegt mijn zus: ‘ik weet niet of God mij wil genezen.’ Ik kan het me helemaal
voorstellen dat ze dit zegt. Mijn madre is tenslotte ook niet lichamelijk genezen. Mijn
madre ziet het anders. Ze schiet onverwachts verbaal uit haar slof. Ze roept keihard
door de kamer: ‘dat moet je niet zeggen hoor’. Ik sta met open mond te kijken. Zoveel
overtuiging. Uit de mond van mijn madre. Na zoveel jaren rolstoel. Wat een wonder.
Mijn madre in haar rolstoel, niet genezen, die vol overtuiging mijn zus bemoedigd.
Had mijn madre dan toch die belangrijke les van Luther geleerd. ‘Laten we alsjeblieft
God God laten zijn’. Dat we niet moeten zeggen wat God moet doen.
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Zingevings quote 13-5-14 14:50
Comment: ‘Uiteindelijk is God zelf de
hemel. Medard Kehl beschouwt de hemel
als een persoonlijk gebeuren, als een
ontmoeting met God en als de voltooiing
van onze relatie met God, dan is ons
leven geslaagd, dan ervaren wij dat onze
identiteit definitief geslaagd is. Alles wat
wij hebben meegemaakt, wordt
geintegreerd in de relatie met God, ook
onze relaties met anderen. Joseph
Ratzinger identificeert de hemel met Jezus
Christus. Hij verwijst daarbij naar Karl
Rahner wanner hij zegt: Dat de hemel
bestaat, berust op het feit dat Jezus
Christus als God mens is, het menselijk
zijn een plek heeft gegeven in het zijn van
God zelf. De mens is in de hemel wanneer
hij in Christusis en door Christus in God.
Wat de bijbel zegt over Jezus Christus,
geldt ook voor de hemel. Jezus is de
nieuwe tempel. Daarom is de hemel het
nieuwe Jeruzalem, waarin voor altijd Gods
lof wordt gezongen en God wordt
aanbeden... We worden in de hemel een
met Christus en vormen samen zijn
lichaam. De hemel kent geen isolatie, hij is
de open gemeenschap van de heiligen en
daarom ook de vervulling van alle
menselijke samenlevingen. Die vormen
geen concurrentie met, maar de
consequentie van het feit dat ze helemaal
geopend zijn voor Gods aangezicht...
Maar wij moeten constateren dat het
verschil tussen Schepper en schepsel ook
in de hemel blijft bestaan. We zullen niet
God worden, maar in God worden
opgenomen. ‘Zonder dat de verschillen
tussen Schepper en schepsel worden
opgeheven, zullen wij een ultieme
liefdeseenheid vormen, naar analogie van
de eenheid die bestaat tussen jezus van
Nazareth en de eerste persoon van de
drie-eenheid. Bron: ‘Wat komt er na de
dood’ – Anselm Grun

Met andere woorden: niet zeggen wat die wel moet doen, en niet zeggen wat die niet
moet doen. Ik keek mijn madre vol bewondering aan. Mijn eigen madre Teresa, op
voelafstand. Ik streel haar door haar haar. Mijn madre houdt niet zo van lichamelijke
aanraking, als kind ook nooit gehad, dus ik doe net of ik haar haar goed doe. Ik wil
haar aanraken en eren. Wat een bijzondere vrouw.
Na het bericht van mijn zus en het bodyboard‐avontuur van mijn vriend heb ik een
moeilijke periode waarin ik me erg kwetsbaar voel. Het leven lijkt zo vijandig. Overal
zit het gevaar. Toch besluit ik naar een spirituele conferentie te gaan. De conferentie
gaat over het thema ‘Luisterend bidden’. Er is een speciaal team uit Engeland
gekomen. Het is een boeiende conferentie. Op een bepaald moment zegt de
spreekster dat ze voor bescherming wilt bidden. En of degenen die denken nodig te
hebben willen gaan staan. Ik denk gelijk aan mijn zus, en ook aan mezelf. Dat ik wel de
nodige bescherming nodig hebt. Dat ik sterk mag zijn, en vol liefde en vertrouwen.
Dat ik bescherming nodig hebt voor aanvallen die mij iets anders willen laten geloven.
Haar heengaan is nabij. Ik weet niet wat het met mij en mijn madre gaat doen. Ik sta
op en sluit mijn ogen. Ik zeg nog tegen de grote gulle Gever: ‘Here Jezus, spreek
maar’. Ik wacht geduldig, met mijn ogen gesloten. Er verstrijken minuten. Een man
komt naast me staan.... voordat ik verder ga is het goed om nog even te vermelden
dat ik in deze periode vaak tegen mijn madre zeg: ‘de glimlach van God is over ons
leven’. Ook omdat we veel voor mensen in het verpleeghuis betekenen die nooit
bezoek krijgen, altijd alleen zijn. We proberen er dan te zijn met een glimlach of een
bemoedigend woord.... een man gaat dus naast me staan. Hij is even stil. Ineens gaat
hij voor me bidden. De eerste zin die hij uitspreekt is meteen raak. Ik heb net tegen de
grote gulle Gever gezegd: ‘Here Jezus, spreek maar’. Hij zegt het volgende tegen me:
‘de Heer heeft gezien wat je voor Hem gedaan hebt’ en ‘de glimlach van God is over
jouw leven’.
De woorden slaan in als een bliksemschicht. Deze worden spreek ik bijna elke week
tegen mijn madre. Het lijkt net of de Heer naast me staat. Dat Hij me persoonlijk
bevestigt. Hij kent mijn hele situatie, ook van mijn madre. Hij heeft al die jaren in de
coulissen van het leven gezien, al die jaren van zorgen. Deze bijzondere rema‐
woorden komen frontaal binnen, met mijn hart wagenwijd open. Ik barst in tranen uit.
Hij kent mij, Hij kent mij. De Geest van de grote gulle Gever gebruikte deze man uit
Engeland om naast mij te komen. Ik geniet van de nabijheid van de grote gulle Gever.
Hij komt dichtbij. Deze ‘kennis’ geeft mij jaren kracht. Hij kent ons. Hij kent mij. Hij ziet
mij. In de coulissen van het leven, waar ik mijn madre verzorgt, is de grote gulle Gever
steeds meer mijn publiek geworden. Ik mag Zijn ster zijn.
Ik ben erbij toen mijn zus heenging. Daarvoor bleef ze maar ademen, ze kon niet meer
praten. Ik heb nog met haar gezongen. Ze wordt helemaal rustig. Op een bepaald
ogenblik namen we afscheid van haar. We zouden de volgende dag er weer zijn. Toen
leek het alsof ze ook weg wilde. Haar ademhaling stopte. Ze ging ook heen.
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Zingevings quote 11-5-14 7:03
Comment: ‘Kwetsbaarheid is een
oneindig waardevolle zaak. Niets is zo
eenzaam als wat zich heeft verhard. Als
uw hart zich verhardt, verstart uw leven...
Wij kunnen ons hart niet te gemakkelijk
laten zien, want dan kunnen we gekwetst
worden. Iedereen wordt gekwetst. Het
uiterste antwoord daarop is dat wij ons
hart afsluiten. Maar als u uzelf
onkwetsbaar maakt verliest u iets heel
waardevols. Dan plaats u uzelf buiten het
risicogebied waar mogelijkheden en groei
leven.’ Bron: ‘Echo’s uit de eeuwigheid’ John O’ Donohue

Zingevings quote 11-5-14 6:35
Comment: ‘In the cave David discovered
that, more then he wanted to be a king, he
wanted to belong to God. He would rather
please God and live in a cave than
displease God and sit on the throne. In the
long run, being king – achieving outward
success – was not a big enough dream for
David. He had a bigger dream – to please
God.’ Bron: ‘If you want to walk...’ – John
Ortberg

De volgende dag ben ik het persoonlijk aan mijn madre gaan vertellen. Mijn madre
weet alleen dat mijn zus heel erg ziek is, en dat het er slecht uit ziet. We zeggen niet
dat ze is opgegeven. Ik neem mijn madre mee naar het buitenterras van het
verpleeghuis. Hier kunnen we even alleen zijn. Het zonnetje schijnt. Mijn madre voelt
al dat er iets aan zit te komen. Ik pak de niet‐verlamde hand van mijn madre. Ik fluister
met een brok in de keel: ‘Sonja is nu bij de Heer’. Mijn madre breekt in tranen uit. We
huilen bitter. Woorden schieten te kort. Na lange tijd probeer ik het met wat
woorden. Ik hoop dat ze troosten. ‘Sonja heeft nu geen pijn meer. Ze is nu bij Hem’.
Vol aandacht en met overtuiging beaamt ze mijn woorden. Het bijna goddelijk
vertrouwen van deze vrouw ontroert me elke keer weer.
Op de crematie van mijn zus zing ik hetzelfde lied waar mijn zus rustig van werd:
‘Heer, ik kom tot u, neem mijn hart verander mij. Als ik U ontmoet vind ik rust bij u’.
Mijn madre is op dat moment ontroostbaar. Maar we stellen onze hoop op Hem. Later
krijg ik nog een briefje van mijn zus in handen waarop ze tijdens haar ziektebed wat
woorden heeft gekrabbeld. ‘Ondanks mijn pijn weet ik dat Hij er is.’
Mijn werkgever bij de publieke omroep houdt rekening met mijn mantelzorg. Ik kan
zelfs voor de mantelzorg twee dagen thuiswerken en twee dagen in Hilversum. Wat
een blessing. Het is mooi als ik een huisje vlakbij het verpleeghuis krijg. Ik ben al een
tijd aan het zoeken. Soms actief, soms wat passiever. Mijn tweede burnout nadert.
‘Ik wil een huisje vlakbij mijn madre.’ De wonderen zijn tenslotte de wereld nog niet
uit. Al zijn het niet altijd de wonderen waar wij om zeuren. Toch ben ik een beetje
boos op de grote gulle Gever. Ik vraag al een hele tijd om deze woning, en toch geeft
Hij maar niet. Hij weet hoe lang ik al naar een geschikt huisje aan het zoeken ben. 'En
het is nog niet eens voor mezelf, maar voor mijn madre'. Ook dat heb ik Hem
meerdere malen laten weten. Zodat zij lekker uit het verpleeghuis is en heerlijk in een
andere omgeving kan genieten. Geen verpleeghuisgeluiden meer: dat eeuwige
gekreun, dat eeuwige geschreeuw, die luidruchtige verpleging.
Thuis spreek ik emotioneel met de grote gulle Gever, ik maak mijn noden bekend. ‘Je
hebt niet, omdat je niet vraagt’. Het was het einde van de middag, hierna ga ik met de
auto naar madre. Haar helpen met het avondeten. Ik stap haar kamer binnen en zie
een kranteartikel op het bed liggen. Ik ga eerst naar de huiskamer mijn madre helpen.
Ze zit al op me te wachten. Ik snij haar twee boterhammen met aardbeienjam in
stukjes en verwarm haar glaasje melk in de magnetron. Ik leg de pilletjes op een rij. De
grote eerst, die gaan het moeilijkst. Ik zet het glaasje water met movicolon naast de
pilletjes. Ik loop alvast naar haar kamer om te ontspannen. Nu lees ik het artikeltje pas
echt. Iemand heeft het artikel uitgeknipt en op mijn madres bed gelegd. Het gaat over
huurhuizen die goedkoop aan starters worden verkocht. Ik ga gelijk informeren, en
leg uit dat ik het huis wil gebruiken voor mantelzorg. Door het telefoongesprek kom ik
er ook nog achter dat het om de huizen gaat in de wijk naast mijn madres
verpleeghuis. Ik ga er gelijk achteraan. Het hele proces komt in een stroomversnelling.
Binnen twee weken heb ik een huis op vijf minuten loopafstand van mijn madres
verpleeghuis. Dit huis is helemaal aangepast voor een rolstoel, ruim genoeg dat mijn
madre overal zelf kan rijden.

103

Zingevings quote 10-5-14 19:54
Comment: ‘Overspanning ontstaat
meestal door te lang en te geladen bezig zijn
met je werk. Op zichzelf is veel werken nog
geen oorzaak van overspanning. Maar als de
energie die je in je bezigheid stopt, door de
ikdrift verwordt tot permanente opwinding,
is er alle kans dat de psyche het niet klaar
speelt om tot een reset, een herstel van de
normale toestand, te komen. ‘
Bron: ‘Afdalen in je ziel’ – H.J. Hegger

Het heeft een klein tuintje op het zuiden, groot genoeg om met rolstoel heerlijk in het
zonnetje te zitten. Ik maak in elke kamer een plek waar mijn madre gezellig kan
verpozen. In de werkkamer kan ze naar muziek luisteren. In de huiskamer televisie
kijken, en in de keuken ff lekker wat drinken en lezen.
Door de snelle actie ben ik de eerste in Den Haag die gebruikt maakt van deze speciale
koop‐constructie. Ik krijg het huis 20% onder de marktwaarde, maar moet het huis
weer verkopen aan de woningcorporatie. Dan moet ik ook 40% van de winst afstaan.
Dit was helemaal niet erg, we kunnen nu tenminste heerlijk genieten van een eigen
plekje. Ik word ook nog geinterviewd voor verschillende huis‐aan‐huis‐krantjes. Er
verschijnt een artikel met foto met de kop: 'Huis is een geschenk uit de hemel'. Zo heb
ik het ook letterlijk ervaren.
Ik koop het huis door een snelle actie. En ben bezig om het kale huis te verbouwen en
in te richten. Ben druk bezig en behoorlijk onder druk. Plotseling krijgt mijn madre
bloedingen. Dat kan ik er eigenlijk niet bij hebben. De bloedingen komen uit haar
baarmoeder. Ze blijft maar bloeden. Ze wordt steeds zwakker. Als het bloeden niet
snel stopt loopt het niet goed af. Waarschijnlijk groeit er iets in haar baarmoeder,
maar ze is te zwak om te onderzoeken wat. Ik ben druk bezig met verbouwen. Deze
stress erbij trek ik niet. Ik loop door het huis en praat met de grote gulle Gever: 'Dit
huis heb ik voor mijn madre gekocht. Ik heb het op een bijzondere manier gekregen.
En nu haalt ze het waarschijnlijk nog niet eens. Ik snap er niets meer van'. Ik voel de
stress van het huis en de stress van mijn madre’s situatie door mijn lijf gaan. Ik loop
huilend door het huis en schreeuw het uit tot de grote gulle Gever. 'U heeft me zo
mooi geleid naar dit huis, en ik kan zoveel in dit huis voor mijn madre betekenen en nu
haalt ze het misschien nog niet eens.' Ik snap er helemaal niets meer van. Heb ik
misschien leiding gezien waar helemaal geen leiding is? Misschien is de Gever hier
helemaal niet bij betrokken? Toch ben ik bereid om mijn madre over te geven. In
eerste instantie is ze niet van mij. Maar stel dat ze het niet haalt, ik zou in eerste
instantie nooit in deze buurt gaan wonen. Langzamerhand begin ik me steeds meer
thuis te voelen in het huisje. Ik doe wat ik kan doen. Ik ga verder met verbouwen en
kijk wel waar het schip strand. Elke keer als ik door het huis loop, loop ik daar met een
dankbaar hart. Er is iets binnen bereik gekomen wat helemaal niet binnen bereik kan
komen. In ieder geval niet met mijn salaris van vier dagen werk. De omgeving wordt
steeds inspirerender. Ik kan het huis helemaal naar mijn hand zetten en mijn
verbeelding maakt overtoeren. Het is mijn eerste eigen huis. Die honderd vierkante
meter zijn van mij en mijn madre. Ik ga het zo gezellig maken. Ik weet precies hoe ik
dit huisje wil inrichten. Het gaat steeds meer leven. Mijn zus Hilda en haar man Hans
helpen onwijs. Van behangen, naar laminaat leggen. Van cement storten voor
vlonders in tuin, tot schutting plaatsen. Ook mijn spirituele kleine groep van de kerk
Crossroads komen helpen. Joy, een goede vriend van mij, heeft een muurtje
gemetseld, en een grote boekenkast gemaakt. Eindelijk kunnen mijn vele boeken
netjes in het zicht staan. Tijdens het 'lijmen' van de kast heeft hij veel last van zijn rug.
Hij verbijt zich van de pijn. Een aantal maanden later blijkt dat hij longkanker heeft en
dat het al uitgezaaid is naar zijn ruggegraat. Hij heeft nog een half jaar te leven. Mijn
madre is net aan het terugkrabbelen van de bloedingen. En nu weer een van mijn
beste vrienden die opgegeven is. ‘What the f*ck’.
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Zingevings quote 12-5-14 13:20
Comment: ‘Wie waren die moordenaars
van God? Nietzsche gaat expliciet in op
deze kwestie in zijn betoog over de dood
van God. Hebben ongodsdienstige
mensen of aanhangers van andere
religies dan het christendom God
vermoord? Nee, was zijn antwoord: het
waren de christenen zelf, de
erfgenamen.... Door introspectie, door
kritisch naar zichzelf te kijken, scherpt het
verstand zich en ontdekt het uiteindelijk,
na een eeuwenlang proces, dat God niet
bestaat, omdat Hij niet geloofwaardig is...
Weber liet zien dat het
rationaliseringsproces waarin de wereld
haar magische sfeer verloor, door het
jodendom en vervolgens het christendom
was versneld: de wereld was niet langer
een tovertuin waarin geheimzinnige
krachten en geesten rondwaarden, maar
de Schepping van een God, die een
rationele leefwijze op basis van de ethiek
voorschreef. Waar Weber de nadruk legde
op de onttovering van de wereld kwam
Nietszsche, vanuit dezelfde gedachte, uit
bij de demystificatie van God. Deze twee
verschijnselen zijn het gevolg van een
intern proces in het judeo-christendom dat
tegen zichzelf heeft gekeerd... het is geen
toeval dat de moderniteit en de
voornaamste waarden die daarbij horen,
zoals de kritische rede en de individuele
vrijheid, in het Westen en niet in China of
in het Ottomaanse rijk zijn ontstaan. Dit
gebeurde doordat het Westen christelijk
was en het christendom, ondanks de
macht van de kerk over de samenleving,
zich sterk had toegelegd op de
ontwikkeling van rationaliteit, maar ook
van begrippen als gelijkheid,
broederschap en eerbied voor de
menselijke waardigheid, waarop de
rechten van de mens zouden worden
gebaseerd.’ Bron: ‘God’ – Frederic Lenoir

Met Joy heb ik veel lief en leed gedeeld aangaande mijn madre. En nu is hij aan de
beurt. Met de kleine groep van Crossroads hebben we veel voor hem gebeden. We
hebben veel vertrouwen. Maar hij geneest niet. Joy heeft heel veel pijn en gaat snel
achteruit. Maar het is een man met bijzonder veel vertrouwen. Hij blijft maar bidden
voor genezing. Hij weet het zeker: ‘de grote gulle Gever gaat hem genezen’. Hij laat
zich leiden door de grote gulle Gever. Toch gaat hij snel achteruit en moet naar een
hospice. Hij heeft een dag nodig om zich aan te passen. Hij spreekt met de Gever en
vraagt om Zijn leiding. Hij volgt hierna zijn overtuiging en is er vanaf dat moment voor
de andere mensen in hospice. Wat een held. Wat een overgave. Hij bidt met mensen
en vertelt hen over Jezus van Nazareth. Tijdens zijn lijdensweg ga ik mee naar de vele
ziekenhuisbezoeken en waren we in de kleine groep van Crossroads aan het strijden
voor zijn herstel.
Ik bid geregeld mijn madre voor Joy. Wat ik meemaak met Joy deel ik ook met madre.
Ze bidt dan ook voor mij en voor Joy. Samen delen we het leven delen. In voorspoed
en tegenspoed. Die wederkerigheid he. Ik lijd met haar mee, zij lijdt met mij mee. In de
nacht word ik opgebeld. Het gaat niet goed met Joy. Ik snel naar de hospice. Als ik
kom is hij net heengegaan. Ik ben als eerste van zijn vrienden aanwezig. Ik probeer
zijn moeder te troosten, woorden schieten natuurlijk weer tekort. Ik kan alleen maar
zijn. Vol aandacht, mijn mijn hart, met de nodige empathie. Hij ligt daar vredig. Hij
heeft de goede strijd gestreden en het geloof behouden. Ik heb niet echt afscheid
kunnen nemen. In de kleine groep van Crossroads vragen we aan de grote gulle Gever
of hij de groeten aan Joy wilde doen. Ach, waarom ook niet? Dit helpt echt in het
rouwen.
Verschillende mensen zijn er voor mij. Een van mijn beste vrienden is heengegaan.
Gelukkig lijden mensen met mij mee. Met Michelle heb ik ook het heengaan van Ashna
meegemaakt. Zij is altijd een luisterend oor. Zij is ook een goede vriendin van Joy
geworden. Michelle gaat ook steeds meer mijn madre opzoeken. Eens in de veertien
dagen gaat ze zeker even langs. Ze zingt met haar, en leest en bidt met haar. Twee
collega's van de publieke omroep Willem en Wilfred hebben altijd een luisterend oor
voor mij. Zonder deze drie mensen en de verbondenheid die ik met hun ervaar was ik
vrijwel zeker in een depressie geraakt. Ze luisteren vooral, en ik kan altijd mijn verhaal
bij hun kwijt. Als ze iets willen adviseren dan vragen ze of dat ok is. Ik ben deze
mensen voor de rest van mijn leven bijzonder dankbaar. Belangrijke lessen zijn dit. Te
beseffen dat je mensen nodig hebt. En dat ik een schakel ben in een geheel. Het hangt
niet allemaal van mij af. Toch is dit een gevoel waar ik vaak tegen moet vechten. Ik
heb juist wel vaak het gevoel dat het allemaal van mij afhangt. En dat mijn madre nog
in leven is, is voornamelijk dankzij mij. Dit zal waarschijnlijk ook wel zo zijn. Maar ik kan
die last niet dragen. En steeds moet ik dan tegen mezelf en tegen de Gever zeggen: 'Ik
ben niet haar schepper! U bent haar Schepper'. Ik mag de verantwoordelijkheid
overgeven. Ik doe dan graag weer een stapje terug doen. Elke keer weer. Ik voel zo
sterk de neiging om haar god te spelen. Dit werkt een burnout snel in de hand. Ik
draag dan teveel last. Boeken over nederigheid (Good for goodness sake – Fenton)
hebben mij geholpen om hier mijn weg in te vinden. Ik kan bijna met zekerheid zeggen
dat ik hier duidelijk leiding van de Gever heb ervaren. De juiste woorden, via allerlei
boeken, komen op de juiste momenten naar mij toe.
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Zingevings quote 10-5-14 19:53
Comment: ‘De hunkering naar
verbondheid met anderen is wezenlijk voor
onze natuur. Afgesneden van anderen
kwijnen we weg en sluiten we ons op in
onszelf. Het gevoel met anderen verbonden
te zijn is de natuurlijke balans van ons leven.
Meestal hoeven we daar geen probleem van
te maken en vinden we deze verbondenheid
vanzelfsprekend. Het menselijke hart heeft
iets onschuldigs, iets kinderlijks en dat wordt
altijd diep gekwetst als we worden
buitengesloten. Verbondenheid met
anderen betekent warmte, begrip en
volkomen aanvaarding. Niemand werd
geschapen om alleen te leven. Als we van
anderen geisoleerd raken, raken we ook
vaak beschadigd; dan verliest onze geest
haar wendbaarheid en natuurlijke
vriendelijkheid; dan kunnen angst en
negatieve gevoelens vat op ons krijgen. Het
gevoel verbonden te zijn met anderen houdt
ons in evenwicht te midden van al het
onmetelijke dat zich in en buiten ons
bevindt. De oude en eeuwige waarden van
het menselijk leven – waarheid, eenheid,
goedheid, gerechtigheid, schoonheid en
liefde – zijn alle uitingen van ware
verbondheid; zij zijn ook het verborgen doel
en de heimelijke droom van het menselijk
verlangen.’ Bron: ‘Echo’s uit de
eeuwigheid’ – John O’ Donohue

Gandalf is het symbool van wijsheid. Hij is de meester die in het avontuur op het juiste moment komt
opdraven. Hij heft zijn staf en verspreidt het licht. Dit licht dringt de duisternis terug. Het licht
kunnen we niet verdienen. Het verrast ons, we kunnen het volgen, of we blijven onze eigen weg
gaan. Door mijn fictieve dialoog met hem gebruik ik een creatief element om van mijn hart geen
moordkuil te maken. En hiermee is hij misschien ook wel een symbool van de ultieme wijsheid die
zichtbaar is geworden in mijn spirituele buddie.
Brief aan Gandalf:
‘De afgelopen dagen kon ik het kreunen niet verdragen. Dit kwam niet door slaapgebrek of zo. Misschien
het verdriet dat het niet meer goed zal komen. Dat het nu echt haar laatste fase is. En ik wil vechten,
naast haar gaan staan, zoals ik al die jaren heb gedaan. ‘Mamma, niet opgeven schat, maar overgeven.’ Al
die jaren heb ik dit tegen haar gezegd. Maar waarom eigenlijk strijden? Het is voor haar en mij soms zo
vermoeiend. Een vriendin, die op bezoek geweest is zei dat ze er levensmoe uitzag. Dat ziet ze ook. Maar
dat heeft ze vaak gezien. Als ik maar haar het gevoel kan blijven geven dat ze geliefd is en niet een
weggeworpene, vlakbij het afvalputje.
Of misschien kan ik het kreunen niet verdragen doordat ik het gevoel hebt dat ze me zit uit te lokken. Ik
vraag de hele week al of dat het kreunen niet wat minder kan. Misschien onterecht. Verdulleme, ze mag
toch zeker kreunen, zeg ik dat tegen mezelf. Maar het is zo moeilijk te verdragen. Ik voel me zo
machteloos. Als ik vraag of er wat is reageert ze niet. Ik voel me tekort gedaan. ‘Hallo mam, ik vraag wat
aan je.’ Skubala nog aan toe, nog geen reactie. Dan zit ik me op te vreten. Ze is zo onpeilbaar. Ik weet
werkelijk niet waarom ze bepaalde dingen doet. Of ze heeft gewoon genoeg van me en dit is de manier
om het duidelijk te maken: kreunen en zwijgen.
Vandaag heb ik het anders aangepakt, ik ging zitten, groette haar en ging gewoon stilletjes bij haar zitten.
Ze lag helemaal krom op haar zij, de verpleging had een boterham met ham klaargezet, maar haar
vergeten rechtop te zetten. Ze lag dus op haar zij op haar gezonde arm. Met geen mogelijkheid kon ze
haar boterham pakken. Toch bleef ik rustig (ook nadat ik de verpleging de situatie had laten zien, en het
belachelijke ervan).
Ik ging naast haar zitten. Alles wat ik zei werd genegeerd. Ze zat alleen maar met haar ogen dicht en
lijdend te kijken. Ik reageerde er niet op. Bleef rustig. Ik streelde haar, ze duwt mijn hand weg. Is er iets
voorgevallen? Ik zal het nooit weten. Is ze boos op mij? Ik weet het niet. Ze zegt niets. Ik bleef zitten. Ik
bad voor haar en zong voor God. Ik vroeg vergeving aan God en haar voor de dingen die we verkeerd
doen. Ik vroeg vergeving voor mijn moeder voor de dingen die zij verkeerd doet. Nog steeds geen reactie.
Ik kwam in de vrijheid, had geen verwachtingen van haar. Dat ze zich zo en zo moet gedragen. Ze mocht
zijn zoals ze wilde. Ik zong, ging wat lezen. Ik deelde wat uit het boek. Het ging over wachten op God
(‘Sacred waiting’). Ze reageerde een beetje. Ik heb alles losgelaten, en ik verbleef gewoon bij haar. Na 2
uur werd ze wat losser. Ze reageerde, haar boosheid of koppigheid was weg. Er kwam meer openheid, ze
ontspande. Ik bad of God ons een zacht hart naar elkaar wilde geven. Het gebeurde ook, langzaam,
geleidelijk...
Mijn vraag is dan ook: ‘hoe bleef u die vervelende hobbits verdragen die alleen maar mopperden over hun
drie maaltijden per dag, terwijl er belangrijkere dingen waren om mee bezig te houden?’
Groet,
Marcel
(fan van Aragorn)
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Door bepaalde woorden te ervaren als waarheid worden dit echte woorden van de
grote gulle Gever voor mij en dragen ze mij door de duisternis van omstandigheden.
Een lied of een woord worden dan letterlijk een lamp voor mijn voet en een licht op
mijn pad. Dit past overigens ook gemakkelijk binnen mijn 'geloofs‐systeem'.
Overal zijn 'woorden' van de Gever, fragmenten van de waarheid. Maar de ultieme,
volledige openbaring van waarheid vinden we in Zijn Zoon. Die voortgekomen is uit de
Vader, voor de grondlegging van de wereld. Hij is naar ons toe gekomen, in dit
ondermaanse. Hij wijst ons de weg naar het volle, vrije leven. Een leven uit liefde, door
liefde, voor liefde, tot liefde. En deze liefde heeft Hij zelf laten zien. In zijn woorden, in
zijn daden, door en in zijn lichaam als mens. Maar gelukkig heeft Hij meer laten zien
dan zijn ultieme menszijn. De bovennatuur, het leven van God, ontvouwt zich in de
opstanding (‘Het is de Heer’ – Dr. Antonie Vos Jac. Zn.) voor onze menselijke ogen.
Hierdoor hebben wij een hoop die is verankerd in onze menselijke geschiedenis. Het
achtste hoofdstuk van de brief aan de eerste Romeinse volgers van Jezus van
Nazareth is dan ook de brief die ik samen met mijn madre het meest gelezen heb en
daardoor ook het meest eigen hebben gemaakt. Het gaat hier over: hoe de Gever
leidt, dat er hoop is, wat na dit leven komt en over de Liefde waarvan we nooit
gescheiden kunnen worden. Hoe een tekst (en hoe die verbeelding aanspreekt) ons
licht op de werkelijkheid diepgaand kan beinvloeden zeg. En als de Geest van God er
dan ook nog eens bijkomt. Dan lijkt het wel op een parallelle werkelijkheid die zich
voor onze ogen optrekt.
Op mijn werk in Hilversum heb ik de stoute schoenen aangetrokken om mijn werk
beter met mijn mantelzorg te combineren. Ik vraag mijn baas of ik 2 dagen thuis mag
werken en twee dagen in Hilversum. Hij stemt toe. Hij zegt nog: ‘laten we het op
papier zetten’, zodat ik het niet steeds opnieuw bij nieuwe leidinggevenden hoef aan
te vechten. Dit is uiteindelijk niet gebeurd, omdat ik dacht dat mijn toekomstige
leidinggevenden het wel zouden begrijpen. Een beetje naief gedacht achteraf.
Uiteindelijk haal ik mijn madre vier jaar naar mijn huisje, vier keer in de week. Ik ben
dankbaar voor deze jaren. Haar levenskwaliteit gaat in deze jaren aanzienlijk omhoog.
Toch voelde ik altijd een spanning tussen werk en zorg. In werktijd zorg ik en dit moet
ik in de avond inhalen. Door moeheid lukt dit niet altijd. Het kost veel van mij.
Een meisje uit mijn jeugd neemt contact met mij op. Zij neemt initiatief met een brief
met de uitnodiging om weer een keer bij te kletsen. Haar naam is Carola, een mooi
Hindoestaans meisje. De volgende jaren trekken we veel met elkaar op. We hebben
twee jaar een vriendschap, daarna twee jaar een intieme relatie en daarna twee jaar
een vage relatie. In deze periode heeft Carola bepaalde verwachtingen. Ze verwacht
een huwelijk. Ik merk dat ik die stap niet kan zetten. Hierin heb ik haar teveel aan het
lijntje gehouden. Niet bewust, maar het blijft een vage relatie. Hierin heb ik haar zeker
te kort gedaan. Ik kan de mantelzorg net aan. Ik heb al bijna twee burnouten gehad.
Nu weet ik wat ik aan kan. Als ik een relatie neem weet ik niet hoeveel me dat gaat
kosten. Ik geef Carola aan hoeveel uur ik met haar kan doorbrengen. Ze neemt hier
genoegen mee. Tot het moment dat er een andere man in haar leven komt.
Nu neem ik ineens wel de tijd om te onderzoeken hoeveel ze werkelijk voor mij
betekent. Dit onderzoek ik twee maanden, ook door middel van verschillende
gesprekken.
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Zingevings quote 11-5-14 7:08
Comment: ‘De charismatische
persoonlijkheid heeft een uitstraling die
ons niet onberoerd laat. Sommige mensen
is het gegeven een grote geestkracht te
bezitten. Dat is niet iets dat zij zelf hebben
nagestreefd of verdiend. Het is niet iets
dat zij in zichzelf hebben gestimuleerd.
Het lijkt diep tot hun natuur te behoren...
Als de charismatische aanwezigheid is
verankerd in terughoudendheid en
waardigheid, is er een goed evenwicht
tussen de invloed die de buitenwereld op
iemand heeft en zijn of haar
verbondenheid met en toebehoren aan
zichzelf. Als deze verankering niet wordt
gehandhaafd, loopt een dergelijke
aanwezigheid het gevaar zichzelf op te
branden. Het is verbondenheid met je
eigen ziel die je aanwezigheid vlammend
houdt. Uit deze verbondenheid komt het
licht van inspiratie en inzicht voort dat je
niet zelf voortbrengt maar dat je ontvangt.
Zonder een dergelijke verbondenheid kan
de charismatische aanwezigheid een
vergif worden. Zij kan duistere, verdorven
machten binnenlaten en mensen
aanvuren tot haat, zoals in het geval van
fundamentalisme en fascisme, of hen
doen verstarren in passiviteit, zoals
gebeurt bij culten.’ Bron: ‘Echo’s uit de
eeuwigheid’ - John O’ Donohue

Ik kom tot de conclusie dat zij de liefde van mijn leven is. Ik vraag haar op mijn
verjaardag (27 augustus 2007) ten huwelijk. Om haar te verrassen. Omdat ik weet dat
ze zolang op mij gewacht heeft. Ik heb een hele speech uitgeschreven en
voorgedragen. Haar antwoord: ‘nu niet’. Ik heb nog nooit zo’n klap in mijn gezicht
gekregen. Haar hart is gesloten voor mij. En waarschijnlijk voor iemand anders
geopend. En terecht.
Ik dacht dat haar liefde er altijd voor mij zou zijn, misgegokt. Dit is natuurlijk niet zo.
Het is een pijnlijke les. Na mijn huwelijksaanzoek spreek ik haar nooit meer. Ik probeer
haar nog enkele keren te benaderen. De deur is dicht. Van een geliefde verander ik in
een stalker. Elke toenadering wordt met de nodige koelte afgewezen. Mijn hart
breekt. Ik heb een half jaar lang slapeloze nachten. En kan niet geloven dat dit
gebeurd is. Ik heb twee maanden de lafheid in mijn eigen hart geconfronteerd. Ik
vecht met mijn draken en overwin. Ik ben op de weg terug, naar mijn kasteel, naar het
feest, de climax. Ik kom aan bij het kasteel, het feest kan beginnen , ze zijn de slingers
al aan het opruimen. Zo kan ik het alleen maar beschrijven.
Ik ben te laat. Het feest is voorbij. Ik heb mijn momentum gemist. Ik vertel dit aan mijn
madre. Ze mag de zachte Carola wel. Ze is vaak met Carola alleen geweest. Ze heeft
wel een band met haar. Dappere Carola, ondanks dat ze het moeilijk vindt om bij
madre te komen waar ze niet mee kan communiceren, blijft ze komen. Nu is Carola
weg en komt ze nooit meer terug.
Ik pak mijn mantelzorg weer op... doordat ik thuis werk kan ik veel voor mijn madre
betekenen. Ze komt dan in het begin van de middag naar mijn huis. Ik haal haar 4
dagen in de week op, zo rond 13:30. We drinken samen thee in de keuken. We lezen
wat teksten uit de bijbel, en daarna zet ik haar in mijn werkkamer in haar stoel met
muziek op de koptelefoon. Ik werk in dezelfde kamer op de computer. Soms hoor ik
haar meeneurien met de muziek. Ik bid dan weleens in mezelf: ‘Heer, het zou mooi zijn
als ze nu naar U gaat.’ Zo zingend in mijn gezellige huisje. Dat zal voor mij een ultiem
Godsbewijs zijn. Ik kijk naar haar of het gebeurt. Het gebeurt niet. Na het luisteren van
muziek zet ik haar nog even voor de televisie. Rond 17:00 begint haar favoriete
programma’s. Zo rond 17:45 snellen we weer naar het verpleeghuis. Hier blijf ik dan
tot ongeveer 19:30. Hierna heb ik de avond voor mezelf. De meeste avonden ben ik
bekaf en blijf dan lekker thuis. Na vier jaar zo te hebben gewerkt en gezorgd krijg ik
een nieuwe leidinggevende. Deze krijgt de opdracht om mijn mantelzorg terug te
draaien. Ik mag kiezen. Of: 1x in de 14 dagen thuiswerken, of: een dag minder gaan
werken. Ik wil de levenskwaliteit, die ik mijn madre nu gaf, borgen. Ik kies ervoor om
een dag minder te gaan werken. Na een pijnlijke periode, waarin net gedaan wordt of
er geen afspraak over mantelzorg gemaakt is, maak ik de keuze om minder te gaan
werken. Mijn contract wordt veranderd. Later gaat deze keuze tegen me werken. Ik
ben hierdoor minder inzetbaar. Ze hebben liever mensen die fulltime werken. Ik
probeer nog om voor de mantelzorg 1 dag per week thuis te werken. Er is zoveel onwil
van mijn leidinggevende. Er wordt net gedaan alsof ik geen mantelzorger ben. Dit is
een zeer pijnlijk proces. De komende anderhalf jaar ben ik door mijn leidinggevende
niet gezien, erkend of gewaardeerd. Alles wat ik aanvoer om creatief werk te
verrichten wordt ontmoedigd. Dit is een zeer ontmoedigende periode.
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Gelukkig zijn Willem en Wilfred er. De twee vrienden die altijd een luisterend oor
hebben. Al die jaren van niet gezien worden in Hilversum zijn de moeite waard
geweest. Ik ben deze twee keien tegengekomen. Deze twee vrienden slepen mij door
de donkere perioden van werk en mantelzorg. Zij zien mij wel. Met Willem werk ik
uiteindelijk 12,5 jaar. Ik verveel me geen dag. Door zijn analytisch vermogen, zijn
creativiteit en verbeeldingskracht. ‘A dirty mind is a joy forever’ (insider joke).
Ere wie ere toekomt.
Het werk in Hilversum vormt een zekerheid die ik niet los wil laten. Als ik eraan denk
ontvouwen zich verschillende angstscenario’s.Toch gaan er ook andere gedachten
door mijn hoofd. Een opvallende gedachte is: ‘Stel dat er ontslagen vallen, ben ik dan
bereid om een collega (met gezin) te laten en dat ik wegga?’ Ik merk dat ik steeds
meer bereid word om zelfs mijn werk los te laten. Er kan een andere weg gebaand
worden. Een spannende en onzekere.
Mijn madre verhuist naar een ander verpleeghuis. In de Preva zit ze nu 13 jaar. In het
nieuwe verpleeghuis weten ze niet goed met haar om te gaan. Mijn arme madre krijgt
een gebroken arm. Ook verschijnen er verschillende doorligplekken. Dit vanwege een
verkeerd matras. Blunder op blunder wordt er gemaakt. Op een dag zit ze kreunend in
haar rolstoel. Ik denk dat ze weer een breuk in haar heup heeft. We komen er niet
achter waarom ze zo kreunt. Na weken kreunen ga ik in haar rolstoel zitten. Gewoon
om te ontspannen. Kom ik erachter dat haar zitkussen lek is. Ze heeft al die tijd op een
harde onderkant gezeten en heeft daardoor een doorligplek onder haar bilplooi
gekregen. Ook dat nog.
Deze pijnlijke en moeilijk te genezen doorligplek zit net onder haar bilplooi. De enige
manier om deze plek te genezen is dat ze de hele dag op bed moet blijven. Ze kan er in
ieder geval niet op zitten. Doordat deze plek moet genezen heeft ze bijna een jaar
lang op bed gelegen. Voor mijn madre en mij zijn dit moeilijke perioden. Vele dagen
volgen waarin ze veel huilt en snikt. Het is verschrikkelijk moeilijk om hiernaast te
zitten en niets te kunnen doen. Ze kan er zelf niet goed over praten. Wat een
machteloos, hopeloos gevoel. Ik kan alleen maar rustig mijn hart luchten tegen de
Gever, een beetje zingen, voorlezen. Maar dit alles zonder echte response van madres
kant.
In deze periode is het heel heftig voor mij. Ik heb het gevoel dat dat hele helpen me
mijn leven kost. Ik hou haar in leven, en het kost mijn leven. Ik ben aan het worstelen.
In deze periode leer ik nog meer dat ik de Gever als mijn publiek mag gaan zien. En dat
ik voor Hem mag optreden. Niet het publiek met voetbal dat ik in mijn jeugd speelde.
Niet het publiek met zang waar ik voor optrad, of het publiek dat keek naar ons
mediaoptreden. Ik krijg de grote Gever als mijn publiek in de coulissen van het leven,
naast mijn madres bed en rolstoel. Ik wil haar laten zien hoe kostbaar en waardevol ze
is. Dit klinkt weer allemaal zo lief en liefdevol. Misschien zelfs een beetje zoet. Dit is
het beslist niet. Het is ook een strijd. We hebben botsingen. Waarin mijn madre slaat,
bijt, aan mijn haren trekt. Hier zit een speels element in, ik haal haar uit haar kleine
wereld door een beetje te plagen. Maar is soms ook serieus. Doordat ze haar
frustraties niet goed kan uiten en me dan maar een mep verkoopt. Ik geef haar ook
weleens een duw. Het is niet alleen maar lief met elkaar. Ze kan niet praten, maar haar
arm spreekt boekdelen.
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Zingevings quote 13-5-14 14:49
Comment: ‘Allereerst moeten we
constateren, dat ons leven vaak een
bijzonder pijnlijke pendelbeweging is
tussen het verlangen te nemen en het
verlangen te vergeven. We willen graag
ambitieus en competitief zijn, maar soms
willen we graag vergeven. We verlangen
naar kracht en succes, maar soms komt
de wens bij ons op onze andere kant te
laten zien. We willen soms doden, maar
ook genezen, kwetsen maar ook helpen.
De wereld waarin we leven, houdt ons
telkens voor, dat het realistisch is te
geloven dat leven gebaseerd is op macht,
maar er zijn ook profeten die ons tegelijk
in verwarring brengen en aanspreken door
te blijven zeggen dat er een alternatief
mogelijk is, het alternatief van de liefde.
Schijnbaar is daarvoor bekering,
verandering van denken noodzakelijk.
Maar wij weten niet zeker of we dat risico
wel durven nemen. En we hebben ook
reden om bang te zijn. Liefde betekent
open, kwetsbaar en beschikbaar zijn en
onze zwakheden bekennen. Wanneer
onze vriend zegt: ‘Als mijn vrienden
erachter zouden komen wat ik echt vind,
als ik zou laten zien wie ik echt ben, dan
zouden ze niet meer van me houden maar
me haten, dan heeft hij het over een reele
mogelijkheid. Het is erg riskant om eerlijk
te zijn, want misschien reageert de ander
niet met liefde, maar pakt hij ons op onze
zwakke plek en gebruikt dat tegen ons.
Een bekentenis kan ons kapotmaken.
Door vroegere fouten en huidige
onzekerheden te onthullen kunnen we
onszelf tot losers maken, die met een
verachtelijk gebaar aan de kant
geschoven worden... Hoe vaak komt het
voor dat de intieme ontmoeting van twee
mensen een uiting is van hun totale
vrijheid? Vaak worden mensen in vrees en
beven in elkaars armen gedreven. Ze
omhelzen elkaar met gevoelens van
wanhoop en verlatenheid. Ze klemmen
zich aan elkaar vast om erger te
voorkomen. Ze slapen alleen maar met
elkaar, omdat ze de dreigende wereld
willen ontvluchten, hun diepe frustratie
vergeten, voor een ogenblik de
ondraaglijke spanning van de veeleisende
maatschappij verlichten, iets van warmte,
geborgenheid en veiligheid ervaren. In
hun afzondering creeren ze geen plek
waar beiden in vrijheid kunnen groeien en
hun ontdekkingen met elkaar delen, maar
een wankel schuilhutje in een
stormachtige wereld.’ Bron: ‘Pastoraat en
spiritualiteit’ – Henri Nouwen

In een van de botsingen met mijn ongeduld schreeuw ik met harde stem naar haar. Ze
ligt op bed. Ze kreunt. Ik vraag na een uur kreunen, met mijn meest vriendelijke stem,
of ze misschien wilt stoppen met kreunen. Ze blijft gewoon doorgaan. Ik doe haar na
en begint ook keihard te kreunen. Nog harder dan zei doet. Zij begint ook harder de
kreunen. Het wordt een kreun‐wedstrijd. Maar het is niet grappig. We raken allebei
geirriteerd.
Ik vraag haar nog een keer, vriendelijk maar dwingend, om te stoppen met kreunen.
Ze gaat gewoon door. Ze ligt op haar zij in bed, mijn kreunende madre. Ze is mij
gewoon aan het sarren. Ik geef haar een duw in haar rug. ‘Hallo, ik vraag of je wilt
stoppen met kreunen. Ik word er gek van’. Ze kreunt nog harder. Ik geef haar nog een
ferme duw. Ze begint te huilen. Ik heb spijt. Ze is de zwakkere partij, maar ze tergt me
zo. Ik heb het recht om haar tot de orde te roepen. Misschien doe ik het te
hardhandig. Ik doe het helemaal verkeerd. ‘Oh, vergeef me’. Plotsteling hoor ik een
stem in mijn gedachten spreken. ‘Marcel, kijk uit hoe je met haar omgaat. Bij mij zal ze
een koningin zijn’. Ik schrik. Zijn dit woorden van mijn geweten? Zo confronterend. Of
is er iets groters aan de gang. Dit heb ik nog nooit meegemaakt, maar het lijkt wel
alsof ik de ogen van de hemelse Koning krijg om naar haar te kijken. Ik zie haar
plotseling in Zijn glorie. Niet meer belemmerd en gevangen door enige ziekte. Ze is zo
ontzagwekkend, zo glorieus. Er is geen lijden meer. Geen gebroken lichaam. Het lijden
is omgezet in glorie. Is dit ergens op gebaseerd? Wat een hoop als ik blijf kijken naar
Jezus van Nazareth. ‘Richt je ogen op Jezus, de voleinder van je geloof’.
In de schaduw van mijn madre nadert er een andere vrouw. Ze heet Zoza. Ze is als
klein meisje uit Iran gevlucht en is in Nederland opgegroeid. Heb vanaf het eerste
moment een soort bewondering voor haar. Ze heeft die alles doordringende liefde
voor de Here Jezus van Nazareth, ze heeft zijn verschijning liefgehad. Ze heeft twee
jaar geleden een godservaring gehad, en ze leeft nu voor de grote gulle Gever. Ze
kwam thuis en voelt zich veilig bij de grote gulle Gever. Mooi om te zien. Ze was eerst
moslim. Er bestaat een Schepper. Ik probeer Hem te aanbidden. Uiteindelijk heeft ze
de liefde van de Gever, die zich in Jezus van Nazareth heeft laten zien, geproefd. Ze
gaat werkelijk voor deze relatie, ze investeert. Twee jaar trek ik met haar op, als
vrienden. Op een bepaald moment ervaar ik dat ik de stap naar haar moet zetten. Een
stap naar intimiteit. In mijn gedachten komen de woorden: ‘vertrouw mij maar’. Ik zet
de stap. Ik heb het gevoel dat ik sterf. Waarschijnlijk is dit mijn identiteit als vrijgezel.
Waar ik wel content mee ben. Ik ga er doorheen, vol vertrouwen op mijn Heer. De
relatie is niet echt gemakkelijk. We hebben veel woordenwisselingen en er is
wederzijds veel onbegrip. Toch heb ik door Zoza geleerd om patronen te doorbreken
om weer open te staan voor een relatie met het andere geslacht, mijn madre natuurlij
niet meegeteld. Er nadert een donkere onweerswolk. Zoza heeft een zoontje van drie.
Een heerlijk ventje, kan zo mijn zoon zijn: bruine ogen en krullend haar. Maar Zoza
heeft ook nog een ex die moeilijk doet. Deze man is redelijk destructief in het leven
van beiden aanwezig. Hij merkt dat ik in het leven van Zoza ben. En bedreigt me met
neerschieten. Hij kan het niet hebben. Ik moet, volgens hem, uit hun leven weg
verdwijnen. Ik blijf, maar elke keer als ik van haar portiek af kwam verwachtte ik een
vuurwapengevaarlijke verrassing uit de struiken aan de overkant van haar huis. Dit is
een spannende tijd.
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Zingevings quote 10-5-14 21:37
Comment: ‘Zelfs het begrijpen van
mensen, schijnbaar tegengesteld aan het
nemen, kan aangetast worden door het
machtsdenken. Het psychologisch begrijpen
van mensen betekent dan: een idee hebben
van hun verborgen motieven... Liefde lijkt te
worden ontmaskerd als de zoveelste manier
om onze medemens te nemen en subtiel
maar totalitair macht over hem uit te
oefenen... In uiterste consequentie betekent
dit, dat tederheid, sympathie en liefde
slechts kunnen worden gezien als zwakheid
die geelimineerd moet worden, en dat elke
fout definitief is en onvergeeflijk. Een foute
geste wordt dan een onuitwisbare
herinnering, een bitter woord creeert een
martelend zelfverwijt, en een ontrouw
ogenblik kan tot wanhoop en
zelfvernietiging leiden... Liefde, vrede en
vergevingsgezindheid zijn de dromen van
hen die nog niet in de vicieuze cirkel terecht
zijn gekomen. Wacht maar tot de dag
waarop hun diepste drang tot overleven
haar onweerstaanbare taal zal spreken. Dan
zullen zij het leven niet alleen nemen, ze
zullen ernaar graaien... Bekering is de
ontdekking dat liefde mogelijk is... Liefde is
gebaseerd op het wederkerig bekennen van
heel ons ik aan elkaar. Dat geeft ons de
vrijheid om niet alleen te zeggen: Mijn kracht
is jouw kracht, maar ook: Jouw pijn is mijn
pijn, jouw zwakheid is mijn zwakheid, jouw
zonde is mijn zonde. In deze intieme
broederschap van zwakken wordt liefde
geboren. Wanneer we door het onthullen
van onze diepste afhankelijkheid de ander
uitnodigen zijn meest existentiele ervaring
met ons te delen, betreden we een nieuwe
ruimte van leven. Want door dit delen van
zwakheid kan geweld worden overwonnen.’
Bron: ‘Pastoraat en spiritualiteit’ – Henri
Nouwen

Met mijn madre gaat het ook niet zo goed. De bloedtoevoer naar haar verlamde been
is gestopt. Haar voet en been wordt helemaal grijs. Alles wordt een wond op haar
voet en been. We snellen naar het ziekenhuis. De doktoren delen koeltjes mede dat
als ze niet zo zwak was geweest, haar been zeker geamputeerd zou worden. Maar in
haar situatie proberen ze het been te redden. De ader in haar been wordt gedotterd.
Het is nog spannend. Zal dit voldoende helpen? Gelukkig, het bloed gaat weer
stromen. Haar voet wordt weer rood. Ze herstelt. Mijn madre gaat er voor de
zoveelste keer weer doorheen. Ze verdraagt het allemaal gelaten. Door de jaren heen
is ze zo nuchter geworden. Ze heeft al zoveel voor haar kiezen gekregen.
Het verpleeghuis lonkt. Ze mag weer terug. En ze probeert haar leven in haar kleine
wereld weer op te pakken. Ik kijk naar haar, ik leef met haar mee en ik bewonder haar
steeds meer. Wat een doorzettingsvermogen, wat een grootsheid. Ik schouw met
ontzag. Mijn madre, wat een heldin.
Toch brengt deze periode weer de nodige spanningen met zich mee. Mijn verbeelding
is verstrengeld met het lijden van mijn madre. Ik draag de beelden met mij mee.
Overal waar ik kom. De beelden spreken tot mijn hart. De beelden breken mijn hart.
Alles bij elkaar brengt me weer in een moeilijke, burnout‐achtige periode in mijn leven.
Mijn hoofd raakt snel vol. Ik kan weinig geluiden en prikkels verdragen. Als er veel
geluiden zijn, dan blokkeer ik en kan ik me niet meer goed concentreren. Ik ben
emotioneel te zwaar belast. Wonder boven wonder ben ik niet down. Maar het is
gewoon zwaar. Ik kwam uit mijn werk in Hilversum. Ik stap de trein in naar Utrecht
centraal. Op Utrecht centraal kan ik alle geluiden niet meer verdragen. Ik ga in de
centrale hal op een bankje zitten met mijn handen over mijn oren. Alles overvalt me.
De prikkels, geluiden omringen me en grijpen me naar mijn strot. Ik zit daar zo een
half uur. Met mijn handen aan de zijkanten van mijn hoofd. ‘Het is te zwaar, het is te
zwaar’, mompel ik in mezelf. Ik heb het gevoel alsof de passerende menigte mij op
een rare manier bekijkt. Het kan me allemaal niet meer schelen. Ik moet overleven. Ik
ben straks weer op die moeilijke plek.
Ik verlies nooit de hoop. De hoop dat er iets goeds onderweg is. Waarschijnlijk omdat
ik het karakter van de grote gulle Gever steeds beter leer kennen. Terwijl ik zwaar aan
het ademen bent, weet ik dat deze zelfde ademhaling mij gegeven wordt. De
dankbaarheid groeit en blijft. Na een half uur wordt mijn hoofd minder vol en kan ik
weer verder. Ik hervat mijn weg naar de mooiuh stad achter de duinuh, dus ook
onderweg naar die moeilijke pijnlijke plek. Het is een uitnodigende plek waar iemand
op mij wacht, daar kan ik het verschil maken. Als ik daar niet ben, is niemand er. Ik
mag uit liefde in die ruimte stappen.
Dit soort wurgende momenten maak ik geregeld mee. Dit is dan altijd weer een
checkup‐moment. Even een stap op de plaats en over mijn grenzen nadenken. ‘Neem
ik niet teveel hooi op mijn vork?’ ‘Ben ik bang om mijn grenzen te communiceren?’
‘Hoe communiceer ik mijn grenzen?’ Ik probeer mijn grenzen elke keer weer duidelijk
aan te geven. Ook naar mijn vriendin Zoza. Ik geef haar precies aan hoeveel tijd ik aan
haar kan geven. Het zijn maximaal acht uur in de week. Ik vecht voor mijn grenzen.
Verdorie, dit is belangrijk. Ik moet overleven. Ik moet verder, ben verdorie een
marathon aan het lopen. Het is geen sprint. Die hele zorg kost me bijna al mijn
energie. Ik kan Zoza alleen maar een stukje tijd geven. Ik heb het gevoel dat Zoza
meer wilt. Dit kan ik niet geven. Dit is zeker. Mijn besluit staat vast.
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Zingevings quote 10-5-14 23:47
Comment: ‘Instead of a better life, we’re
offered a better hope of intimacy with God
– a relationship that carries us through
and not around pain and loss.’ Bron:
‘Sacred wating’ - David Timms

Zingevings quote 10-5-14 19:22
Comment: ‘Een leven dat zijn eigen
mogelijkheden eer wil aandoen, moet ook
leren hoe het het lijden van donkere en
sombere tijden kan integreren tot een
waardige manier van aanwezig-zijn. Door
oude levensvormen los te laten staat een
boom open voor nieuwe levensvormen.’
Bron: ‘Echo’s uit de eeuwigheid’ – John O’
Donohue

Zingevings quote 13-5-14 17:12
Comment: ‘Leef in de
tegenwoordigheide tijd van de hemel en je
zult de hemelse geur ruiken van de
persoon die je zult worden. Je leven zal
diepgang hebben. Je zult kritisch naar
jezelf kijken en beseffen dat je woorden en
daden de aarde goed doen. Je door de
hemel geinspireerd geloof zal je vreugde
en vrede geven, zonder uiterlijk vertoon en
lawaai.’ Bron: ‘Pastoraat en spiritualiteit’ –
Henry Nouwen

Op een zondagavond besluit Zoza een einde aan de relatie te maken. Ik voel me eerlijk
gezegd opgelucht. Even rust. De stress rond de dans der verwachtingen wordt me
teveel. Nu voel ik weer de ruimte die ik nodig heb. Ik kan me weer focussen op de
mantelzorg. Weer een relatie die sneuvelt door de mantelzorg. Ik kies weer voor mijn
madre. Kan er dan maar een vrouw in mijn leven zijn? Is dit ziek? Of is het gewoon een
goede keuze?
Dit is alweer de zoveelste relatie die lijdt onder de mantelzorg. Het is even niet anders.
Ik kan mijn madre niet in de steek laten. We hebben zoveel gestreden, samen. Ik kan
haar niet laten vallen, haar laten stikken. Als ik daar niet ben, dan is er niemand. Ik hou
haar in leven, maar het kost mijn leven. Allemaal uit liefde, en liefde mag iets kosten.
Toch? Elke keer geef ik me in vertrouwen over aan mijn weg. De weg naast de rolstoel
en bed van mijn madre. Waar leidt deze weg heen? Hoe lang nog? Ik heb op deze weg
veel verloren. Ik ben veel intieme relaties kwijtgeraakt. Amalia, Carola, Zoza. Deze
mooie vrouwen zijn voorbij getrokken. Het lukt gewoon niet. Nog niet. Tijdens de
intensieve jaren van het zorgen kwamen er nog meer zorgen en tegenslag bij. De
ziekte van mijn zus Sonja, haar overlijden. Oh, wat een verdriet. Wat was mijn madre
dapper. Ze zag de dood in de ogen. Hoe ze afscheid nam van mijn zus toen ze
opgebaard lag. Wat was ze toen dapper en sterk. Zo definitief dat afscheid. En wat
was het een verarming voor mijn madres leven dat mijn lieve zachte meevoelende zus
er niet meer was. Mijn madre had zo’n diepe band met haar. De volgende tegenslag
was onderweg. Een van mijn beste vrienden wordt ziek. Er zitten tumoren in zijn
longen, ruggegraat en hoofd. Hij valt neer op straat in Parijs. Na een jaar ziekbed gaat
hij heen. Weer die pijn en dood in de ogen kijken. Dan Ashna, met grote
misvormingen aan haar arm en oog legt ze haar weg af. Alles verkankert. En dan een
van mijn beste vrienden Robin. Na een moeilijke periode gaat hij voor het eerst wat
leuks doen. Hij gaat in zee bodyboarden. Hij krijgt een hersenbloeding en verdrinkt
bijna in zee. Hierna gaat hij dat lange revalidatieproces in. Robin stond er zo vol
vertrouwen in.
De vervolging in die spirituele club van reli‐gekkies, en uiteindelijk het opgeven van
bijna mijn hele sociale netwerk. Door trouw te blijven aan mijn spiritueel gevormde
geweten en niet te buigen voor de druk van de grote geestelijke leider.
De druk die ik in mijn werk ervoer vanwege mijn mantelzorg. Drie verschillende banen
die ik niet kon combineren met mijn mantelzorg. Drie verschillende carrieres die ik heb
laten lopen, eentje als spirituele leider, eentje als regisseur en eentje als internet‐
verslaggever.
En mijn madre hoort alles aan. Ik probeer zo eerlijk mogelijk alles te beschrijven. En
hoe de helden om ons heen er doorheen gaan. Hoe ik, haar kleine held, er doorheen
ga. Sonja in alle eerlijkheid, Joy vol overgave, Ashna zonder klagen, Robin zo vol
vertrouwen. En ik, worstelend maar ik kom verdorie boven. In het vertellen van mijn
verhalen aan madre merk ik dat ik mijn wonden moet bekijken en verwerken. Nog
eens in mezelf naar binnen te kijken, zodat mijn wonden kunnen veranderen en mij te
verzoenen met mijn levensverhaal dat vol verwondingen zit. Maar ik blijf niet hangen,
ik deel ook wat mij gezond maakt. Wat mij naar het leven leidt. Ze is de stille getuige
van al dit leed en trekt zich op aan de vele verhalen die ik haar vertel. ‘In dit leven zal
je het niet gemakkelijk krijgen, maar houdt goede moed. Ik heb het leven
overwonnen’.
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Zingevings quote 11-5-14 7:04
Comment: ‘Het is volkomen onterecht te
verwachten dat een mens uw
levensverlangen kan bevredigen.
Niemand kan aan die verwachting
voldoen. Het zelf is niet uniek. Er zijn veel
zelven binnen de ene mens. Verschillende
vrienden wekken verschillende zelven in u
tot leven en kunnen er ook toe
doordringen. Uw verschillende
vriendschappen brengen u ook
verschillende gaven en verschillende
uitdagingen.’ Bron: ‘Echo’s uit de
eeuwigheid’ - John O’ Donohue
Zingevings quote 11-5-14 0:12
Comment: ‘This is the way that leads to
stagnation – unrealized potential, unfilled
longings. It leads to a sense that I’m not
living my life; the one I was supposed to
live. It leads to boredom, to what Gregg
Levoy calls the common cold of the soul.
‘To sinful patterns of behavior that never
get confronted and changed. Abilities and
gifts that never get cultivated and
deployed – until weeks become months.
And months turns into years, and one day
you’re looking back on a life of Deep
intimate gut-wrenchingly honest
conversations you never had. Great bold
prayers you never prayed, exhilarating
risks you never took, sacrificial gifts you
never offered. Lives you never touched,
and you’re sitting in a recliner with a
shriveled soul, and forgotten dreams, and
you realize there was a world of desperate
need, and a great God calling you to be a
part of something bigger than yourself –
you see a person you could have become
but did not; you never followed your
calling. You never got out of the boat.’
Bron: ‘If you want to walk on water you
have to step out of the boat’ – John
Ortberg

Na weer een moeilijke periode met veel gehuil stuit ik op onbegrip van mijn direct
leidinggevende. Het is al de zoveelste keer. Ik heb een planningsgesprek waar mijn
groeimogelijkheden onder de loep worden genomen. Het enige dat hij kan zeggen:
‘waarom ga je niet in Den Haag werk zoeken?’ Dit is de zoveelste ontmoedigende
ervaring met deze man. Het breekt me op. Voel me niet begrepen en wordt weer niet
gezien. Ik meld me ziek. In deze ziekteperiode stuur ik een mailtje naar mijn manager
en direct leidinggevende. Ik leg uit dat mijn werk me veel energie kost. Mede door de
stijl van leidinggeven van mijn direct leidinggevende, door de geringe leercurve en het
moeilijke van mijn mantelzorg. De eerstvolgende keer dat ik weer op het werk
verschijnt wilt de manager een gesprek met mij. In dit gesprek wordt er weer op
aangedrongen dat ik in Den Haag maar werk moet gaan zoeken. Dat dit vanwege mijn
mantelzorg ook beter voor mij is. Dan heb ik geen reistijd meer. Dit is een onwijs
pijnlijke periode. Ik heb me in dat mailtje kwetsbaar opgesteld en hoopte dat ze naast
me zouden gaan staan (wat ik in anderhalf jaar niet ervaren had). In het eerstvolgende
gesprek word ik uitgerangeerd. Mijn standpunt in dit alles is dat ik eigenlijk wil blijven.
Ik heb een sterke rechtspositie want ik heb een goede beoordeling gehad. Mijn direct
leidinggevende probeert mijn sterke onderhandelingspositie nog te ondermijnen door
allerlei dingen te gaan zoeken zodat ze ontevreden over me kunnen zijn. Wat
kinderachtig, te gek voor woorden. Ik drink teveel koffie (wat niet waar is). Er zijn
ontevreden geluiden uit het team (wat ik check en wat niet waar is). Ik zit op een
bepaalde manier in elkaar, en als een organisatie waar ik heel erg goed bij pas het niet
ziet zitten, dan ben ik weg. Dit doet heel erg pijn, maar ik wil gewoon niet langer voor
zo’n organisatie werken. Ik heb een onderhandelaar ingeschakeld en heb mijn vaste
contract ingeleverd voor een gouden handdruk en een vaststellingsovereenkomst.
Wat een pijnlijke periode is dit zeg. De relaties veranderen, je moet ineens keihard
onderhandelen. Heb voor zes punten genoegdoening gevraagd. Een eerste financieel
voorstel was veel te laag. Uiteindelijk ben ik een stuk hoger uitgekomen. Terugkijkend
is mijn direct leidinggevende toch geen slechte kerel, heb wel het gevoel dat hij mij
klein hield. Ach, soms lopen dingen zo. Maar vergeleken bij het spirituele clubje van
reli‐gekkies in Den Haag was dit kinderspel. Wel gek om te merken hoe politiek werkt.
Op een bepaald moment worden alle deuren dicht gedaan. Overal waar ik zoek naar
een ontsnapping wordt er weer iets gesloten. Totdat alleen de buitendeur nog
overblijft. Ik laat het gebeuren. Ik heb gewoonweg geen zin in het politieke spel om
mijn hachje te redden. Het kost me teveel energie. Ik heb een andere missie: madre.
Ik blijf vol vertrouwen, met als voorbeeld mijn madre. Haar voorbeeld als ‘icoon’ geeft
mij rust en vertrouwen. ‘Alle dingen zullen medewerken ten goede voor degenen die
God blijven liefhebben en die zich laten roepen’. Mijn manager, die alles in het werk
heeft gezet om mij eruit te krijgen, zegt: ‘Marcel, Je bent een held. Zelfs nu ben je
inspirerend.’ Dit wil ik liever niet horen. Het doet pijn, ik wil geen held zijn.
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Zingevings quote 10-5-14 22:35
Comment: ‘Mensen uit alle volkeren en
culturen hebben dan altijd weer wegen naar
een diepere waarheid gezocht, achter alle
oppervlakkigheid die ons dagelijks leven
vaak zo sterk bepaalt. Deze pogingen zijn
meestal onlosmakelijk verbonden met de
wens het eigen leven zin te geven en
zichzelf te vinden.... Ieder van ons kan –
onafhankelijk van godsdienst en cultuur –
uitsluitend een zin in het leven vinden indien
hij of zij de zin van de wereld beschouwt als
geheel, en deze kan op haar beurt
uitsluitend in haar oorsprong en doel liggen.
Religieuze symbolen raken precies aan de
existentiele dimensies van ons leven, dagen
ons zowel emotioneel als rationeel uit en
willen de mens in al zijn verscheurdheid
heelheid schenken.’ Bron: ‘Christelijke
oersymbolen’ – Corinna Muhlstedt

Ik raak werkeloos. Toch ben ik vol vertrouwen. En deze rust is ook nooit meer
weggegaan. Ik zeg tegen mezelf: ‘nu komt het erop aan, als al die boeken die ik door
de jaren heen gelezen hebt nu niet helpen, dan hoef ik ze niet meer.’ Gelukkig heb ik
de woorden van de boeken me eigen gemaakt. En kan ik deze storm ook aan. Nu word
mijn geloof getest, beproefd. En ik ga er vol vertrouwen doorheen. Op mijn werk
wordt dit opgemerkt. Mijn directeur kwam me nog even opzoeken. Hij zei: ‘Marcel, ik
denk dat jij heel erg dicht bij de Heer leeft. Hoe jij met deze crisis omgaat’. Het
bemoedigt me, ik word gezien. Hoe dubbel dit ook klinkt. Ik besef steeds meer dat ik
niet alleen mijn moeder aan het helpen ben. Mijn madre is mij ook aan het helpen. Ze
wordt steeds meer een medicijn voor mijn egocentrisme of mijn zorgen. Ik breng mijn
leven steeds weer helemaal terug tot het minimale. Mijn madre leeft ook uit dit
minimale. Ik laat haar leven tot me spreken. Wat houden we als mens over als we niets
meer hebben behalve God. Geen gezondheid, geen zicht, geen spraak, niet kunnen
bewegen. Door mijn madre kan ik me focussen op wat werkelijk belangrijk was. De
relatie met mezelf, de relatie met God en de relatie met mijn naaste. En deze relaties
zullen er altijd zijn. Al valt alles weg. Ik kan dan nog steeds liefhebben en vertrouwen.
Ik breng in deze periode ook in kaart wat mijn grootste vijand is. Dit heeft zeker iets
ontmoedigends. Maar zoals ik de woorden van Jezus altijd in mijn madres oor fluister:
‘Houd goede moed, ik heb deze wereld overwonnen’. Zo moet ik nu deze woorden
voor mijn eigen leven vertrouwen. Het lukt. Ik breng de strijd goed in kaart. En laat de
ontmoedigende gevoelens tot mijn hart spreken, maar ik laat ze niet voortwoekeren
zodat ze andere levensgebieden gaan aantasten. Mijn grootste uitdaging zal in deze
periode zijn dat ik met de onzekere toekomst goed omga. Dat ik steeds weer tot een
bepaald basisvertrouwen kan terugkomen. Het boekje van Anseln Grun ‘Leven vanuit
de dood’ helpt me hierbij. Ik weet sowieso niet of ik morgen nog leef. Dus waarom
maak ik me zorgen over een langere periode. Lijkt een beetje op een een tekst van
mijn spirituele buddie die zegt dat iedere dag zijn eigen zorgen heeft. Het boek van
Cloud en Townsend ‘God zal een weg bereiden’ geef me ook veel bemoediging. Als ik
maar eerlijk tegen mezelf ben, blijf vertrouwen, actief ben en met God in
afhankelijkeheid leef dan bereidt Hij een weg voor mij. Ook al weet ik niet waar die
weg naartoe gaat. Dit brengt mij veel rust. Vertrouwen in het leven als een weg. Het is
misschien ook de beste metafoor: een weg. We komen het leven op een bepaald
moment in en we gaan er weer uit weg. En we trekken er doorheen. Tolkien helpt me
hierbij. De weg naar en door het avontuur. We trekken door verschillende
landschappen. En elk landschap kent weer zijn eigen gevaren, en doet bij ons weer
een beroep op andere vaardigheden, en ontdekken we dat er meer in ons zit dan
verwacht. Gandalf daagt, de hobbit in ons uit, om op reis te gaan. Ik word ook
uitgedaagd om datgene wat in me zit serieus te nemen. En niet te denken dat ik pas
verder met mijn leven ga na mijn mantelzorg. De ruimte die ik kreeg door ww en
gouden handdruk neem ik dankbaar aan.
In deze turbulente periode gaat mijn mantelzorg ook gewoon door. Mijn madre ligt
hele dagen op bed, met een maximum van twee uurtjes eruit. Ze heeft het moeilijk,
zegt niet veel. Toch zijn er hoogtepunten: die schaarse momenten van zang, gebed,
aanbidding, dan lijkt het wel alsof ik weer even contact met haar maak. Ze pakt dan
mijn hand, of trekt een gek bekkie, of luistert extra aandachtig naar mijn ervaringen of
mijn voorlezen. In deze periode ga ik met wat ideeen voor een documentaire naar een
bevriende regisseur en cameraman.
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Zingevings quote 13-5-14 16:39
Comment: ‘Wanneer ik de dood voor
ogen houd, is het niet meer zo belangrijk
wat anderen van mij denken. Dan
interesseert het mij niet meer of ik succes
heb of niet. In de confrontatie met de dood
verdwijnt de eerzucht om iets geweldigs te
presteren.’ Bron: Echo’s uit de eeuwigheid –
John O’ Donohue

Zingevings quote 11-5-14 0:03
Comment: ‘Ik wil je leren kennen,
vertrouwd raken met jou. Ik wil je
leefwereld aftasten en je laten zien wat
zich daar afspeelt. Ik wil je vertrouwd
maken met je eigen beleving. Ik wil je
helpen je diepste innerlijk, je hart aan het
woord te laten, zodat je ervaart en erkent
wat daarin aan verlangens sluimert. En
wanneer je die diepere verlangens erkend
hebt, kunnen ze jou stimuleren om contact
te zoeken met je medemensen, met de
schepping en je Schepper.’ Bron: ‘Ik en jij’
- Martin Buber

Hij zegt dat het leuke ideeen zijn, maar dat hij als eerste een documentaire over mij wil
maken. Of ik dat ok vind. De afgelopen jaren ben ik genoeg onzichtbaar geweest, dus
ik zeg: ‘Ja, daar sta ik wel voor open’. Ik zeg het eigenlijk meer voorzichtig. Ik zeg
voorzichtig ja, want ik wil het eerst aan mijn madre en familie vragen. Deze vinden het
geen probleem en er wordt een begin gemaakt met het filmen. Eerst bij mijn madre,
toen op mijn afscheidsdiner en uiteindelijk op mijn laatste werkdag. Dit is een
emotionele dag. Ik heb een afscheidsmailtje rondgestuurd (zou mijn direct
leidinggevende eigenlijk doen). Hierop krijg ik veel bemoedigende reacties. Hiermee
kan ik door. Dit wordt allemaal gefilmd. Op het laatst zie ik de camera niet meer. Ik
doe gewoon mijn ding. Vriend Jan‐Willem (de cameraman) maakt een promo om
alvast aan zijn eindredacteur te laten zien. De eindredacteur vindt de promo
indrukwekkend en hij wil daar graag een documentaire van maken. Vriend Jan‐Willem
krijgt toestemming om mij een aantal maanden te volgen.
In de laatste maanden bij de publieke omroep mag ik kiezen hoe ik mijn tijd wil
indelen. Ik kies ervoor om 1 dag in de week te werken. Ik wil de laatste maand vrij
hebben. Ik voel deze ruimte en krijg gelijk energie. Ik ga allemaal verschillende
projecten aanpakken. Een wereld van mogelijkheden stroomt er naar me toe. Ik krijg
energie. Ik schrijf het scenario van en regisseer een theateravond over dromen ‘De
droomkunstenaar’. Ik maak verschillende video’s voor mijn kerk en de editing doe ik
ook nog. Ik scharrel een aantal vormgevingsklussen. Ik maak een ontwerp voor het
pimpen van de bijbelkiosk op de Scheveningse boulevard. Ik bezoek gebouwen voor
een spirituele ministry ‘Cityklooster’ inclusief een social space, gebedsruimte en
kantoorruimtes of voor een woongroep. Het begint aan alle kanten te bruisen.
In deze tijd krijg ik de juiste boeken op mijn pad, en kwamen er overal bemoedigende
signalen op mij af. Van briefjes met: ‘do you want to be invisible or do you want to fly’.
Tot geschikte boeken: ‘Als je op het water wilt lopen, moet je uit de boot stappen’, en
‘God zal een weg bereiden’, als je niet meer weet wat je moet doen. Ik durf weer in
mezelf te geloven, en hoop te hebben voor een toekomst waar ik altijd al heb ervaren
dat God mij hiervoor roept. Ik krijg veel visie voor ondernemen, misschien wel teveel
visie. Ik ben enthousiast voor een reliplek voor horeca tot het starten van een
Nederlandse Crossroads. Het kan allemaal, de sky is the limit.
Hoe positief het allemaal klinkt, toch naderen er donkere wolken. Dit is allemaal een
voorbereiding. Het moeilijkste moment van mijn leven is aanstaande. De ultieme
teleurstelling en pijn die mijn hart voorgoed verwond en mijn hart verandert.
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Zingevings quote 13-5-14 15:55
Comment: ‘Datgene wat wij kunnen zien
is het zichtbare; datgene wat wij niet
kunnen zien is het onzichtbare. In ons en
om ons heen bevindt zich een onzichtbare
wereld; dat is de wereld waar ieder van
ons vandaan komt. Uw verhouding tot het
onzichtbare heeft een grote invloed op uw
leven. Als u de oversteek maakt van de
onzichtbare naar deze stoffelijke wereld,
dan brengt u een gevoel van verbondheid
met het onzichtbare mee dat u nooit kunt
kwijtraken of definitief opgeven. Als u deze
drempel overschrijdt, komt u in de
zwaartekracht die de zichtbare wereld
regeert. Vanaf dat moment vormen ruimte
en tijd het kader voor het grootste deel
van wat u meemaakt. Zodra u hier komt,
zult u altijd dingen meemaken. Elke
seconde van uw leven gebeurt er iets
nieuws: u ziet een boom, u herinnert zich
iets wat iemand de vorige avond zei, u
dagdroomt over vakanties of u vraagt zich
af wat u zo onrustig maakt... Toch wordt
uw verlangen naar het onzichtbare nooit
gestild... U weet dat de ware aard van de
dingen diep erin ligt verborgen... Op de
drempel tussen het zichtbare en het
onzichtbare bent u zowel een kunstenaar
als een pelgrim.’ Bron: Echo’s uit de
eeuwigheid – John O’ Donohue
Zingevings quote 11-5-14 6:59
Comment: ‘In de bijbel zijn alle echte
momenten van vernieuwing, verandering
en groei verbonden met momenten van
kwestsbaarheid... De dans van uw ziel
wordt altijd in stand gehouden door een
natuurlijke spontaniteit. Als u die
spontaniteit verliest, valt u uit haar
omarming in het harde grind van
welbewust gedrag. Dan kunt u niet langer
vertrouwen op uw natuurlijke manier van
aanwezig-zijn.’ ‘Echo’s uit de eeuwigheid’
- John O’ Donohue

DISCIPEL‐LESSEN in dit landschap van het avontuur
‐ wees zo eerlijk mogelijk over je gevoel, maar laat je niet gevangen nemen door je
gevoel
‐ durf bestaande beelden van de Gever te laten veranderen, te verdiepen
‐ durf je hart aan veilige mensen te laten zien
Het avontuur wordt vervolgd...
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Mijn godsbeeld
in dit landschap van het avontuur:

God, de geslagene
Ik kijk haar aan.
Mijn hoofd beweegt naar haar gezicht.
‘Kijk me alsjeblieft eens aan.’
Stamel ik in mezelf.
Ik probeer haar ogen te ontmoeten.
Dit is bijna onmogelijk.
Een oog dicht, blind.
Het andere oog beweegt wel,
maar ik weet niet wat ze nog ziet.
Ziet ze mij in het licht staan?
Ik weet het gewoonweg niet.
Toch lijkt het erop dat haar ogen mij zoeken.
Ik kijk de verte in.
Naar de horizon van haar lichaam.
Mijn ogen keren terug over het glooiende landschap.
Dat kapotgeslagen lichaam.
Geslagen door het leven.
Waaraan heeft ze dit verdiend?
Ze heeft zolang het lichaam van mijn vader verzorgd.
Dertien lange jaren.
Au, wat een pijn.
Zoveel jaren pijn.
Wat is het onrechtvaardig.
Pijn in het lichaam.
Pijn in de geest.
En het wordt alleen maar erger.
Het wordt er allemaal niet beter op.
Waar is die grote beschermer?
De beschermer moet vervangen worden.
Hij doet zijn werk niet goed.
Maar wie dan?
Dat magere lichaam, het beweegt maar voor de helft.
Wat doet ze het toch goed, ze gaat maar door.
Ze geeft niet op, maar ze geeft zichzelf over.
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Door de jaren heen ben ik zo bekend met haar lichaam.
De littekens op haar polsen.
Het litteken bij haar borst.
Oh, wat is ze mager geworden.
Vel over been.
De knobbel op haar arm.
Haar verlamde arm in een hoek van negentig graden.
Haar verlamde hand, na zoveel jaar nog steeds niet verstijfd.
Toch nog een klein wondertje?
Schiet ze ook lekker veel mee op.
En dan die diepe wonden....
Die fokking doorligplekken.
Haar hiel is eraf... 1 grote wond.
Onder de plooi van haar bil ook zo’n diepe wond.
En ze heeft ook nog eens suiker.
Zal ze van die shit‐wonden genezen?
Mijn ogen gaan nog steeds over haar lichaam.
Ze kijkt ook mij aan, verwachtingsvol.
Ik kom dichterbij, en raak haar aan.
‘Het komt goed mam. Je bent niet alleen.
Je bent waardevol.’
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OVERTUIGINGEN
waarop ik vertrouw in dit landschap:
(door het aanbidden met hart, verstand, verbeelding, geweten en wil)
‐ Het kennen van Christus is waarvoor ik gemaakt ben
‐ Ik kan op niets anders vertrouwen dan op Zijn karakter
‐ Liefde is niet alleen een gevoel
‐ Liefde is een toewijding van de wil in een gezonde relatie
Het avontuur lonkt...
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Hoofdstuk 5

DE ULTIEME BEPROEVING

Mijn moeders lichaam ademt. Af en toe een kreuntje. Ik zit naast haar. Al ruim 17ooo
uur. Ik neem haar gezicht in me op. Alweer een pijnlijke indruk. En geen indruk is
hetzelfde, geen moment is hetzelfde, in al die 18 jaar. Wat is ze veranderd in die 18
jaar. Werkelijk een langzame aftakeling. Wat is ze mager geworden, onmenselijk
mager. Wat zijn haar benen dun. Haar gezicht is zo ingevallen. Deze hele
achteruitgang doet pijn. Anderen noemen het natuurlijk verloop. Ik noem het een
pijnlijke achteruitgang. We hadden 18 jaar geleden zoveel hoop. Dat de grote gulle
Gever in beweging zou komen. Want Hij geeft toch. Hij wilt geven. En ook nog eens
overvloedig. Lichamelijke genezing zou een kwestie van tijd zijn. Het gebeurde niet
zoals we verwacht hadden.
Op deze plek naast het magere lichaam van mijn madre voel ik me nooit gemakkelijk.
Het blijft ongemakkelijk. Ik vind het ook niet normaal, of natuurlijk. Dit langzame
afscheid, die uitgerekte verscheurdheid. Ik blijf worstelen met de hele situatie. Ik blijf
voelen. Ik worstel met gevoelens en herinneringen. Zoveel herinneringen, zoveel
beelden. Gelukkig neem je aantal herinneringen af. Maar toch, de beelden, die er zijn,
zijn geen beelden van televisie, van het verre zien. Lekker ver weg, op een afstand,
met grote kans op afstomping. Nee, terugkerende tafereel speelt hier voor mijn ogen
af, op raakafstand. Het is het lijden van een persoon van wie ik hou.
Wat een hoop beelden moeten er in mijn hoofd zitten. Zal ik ooit het aantal weten? Dit
moet toch een immens aantal beelden zijn. Zit mijn interne schijf nog niet vol. Heb ik
nog wel voldoende ruimte? De ergste beelden zijn van mijn madre. Daarna komt
Ashna met stip. Daarna mijn zus. Draag het maar allemaal met je mee. Ga er maar
aanstaan. Zoveel schrijnende beelden.
Door de jaren heen zijn er ook veel dankbare beelden. Dat ze me aankijkt. Dat ze naar
me luistert. Dat ze in gedachten is verzonken. Dat ze aan het neurien is. Dat ze
spontaan mijn hand pakt. Dat ze het koud heeft. Dat ze plotseling iets zegt. Dat ze
ruim de tijd neemt om me iets uit te leggen en dat ik er niets van verstaat. Zo
vertederend. Ze kon ook zo lief kijken. Mijn madre.
Het lijkt wel of die dankbare beelden dieper, rijker zijn geworden door het lijden. Is dit
vreemd? Of toch niet? Met al deze beelden in mijn hoofd merk ik dat niets
vanzelfsprekend is. De afbraak van vanzelfsprekendheden is langzaam begonnen en is
bijna voltooid. Wat blijft over? Hebben we nu eindelijk de bodem bereikt? Of blijkt het
een dubbele bodem? Nee, verrek, het is een driedubbele.... Elke keer weer breken we
weer door een bodem heen. Komt er dan nooit een einde aan? Kunnen we nooit rust
hebben, altijd maar weer dieper vallen? Kunnen we nou nooit in een bodemgebied ons
kamp opslaan? Even een plek waar we bij kunnen komen. Nee, elke keer weer
achtervolgt de pech ons weer.
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Haar magere gezicht is zo vertrouwd geworden. Ze communiceert bijna alles met haar
gezicht. Tuurlijk, ook het gemurmel probeer ik te duiden. En het lukt ook. Tenminste,
ik doe vaak alsof het lukt. Zou mijn madre het echt in de gaten hebben dat ik haar niet
versta? Of, dat ik haar vaag versta, dat ik ongeveer weet wat ze misschien bedoelt.
Een angstbeeld gaat door mijn hoofd. Wat als ik haar gezicht nooit meer zou zien? Wat
dan? Zou ik dat kunnen overleven? Zou mijn leven gewoon door kunnen gaan? Een
ding is zeker: mijn hart zou zeker uit mijn lijf gerukt worden. Zou ik mezelf helemaal
moeten hervinden?
Mijn madre en ik gaan er doorheen. Dankzij alle perikelen met werk en relaties merk ik
dat mijn leven, kijkend naar het natuurlijk verloop van een leven, schijnbaar stil staat.
De berg van misgelopen kansen wordt alleen maar groter. Zo groot dat ik de zon zelfs
niet meer kan zien. Nog erger, ik sta voortdurend in de schaduw van die berg. De berg
torent: ik ben zonder vaste relatie, ik ben zonder baan en ik ben zonder vooruitzicht
die me een bepaalde financiele zekerheid geef. Het vliegt me naar de keel. Ik omhels
de gevoelens van vervlogen kansen. Ik sta het allemaal toe. Kom maar op.
En dan zie ik mijn madre daar liggen. Ze kan zichzelf nog niet eens omdraaien in bed.
Ze moet genezen van een doorligplek onder haar bilplooi. Ze mag niet uit bed. De ene
keer op de ene zij, de andere keer op de andere zij. Zo dag in, dag uit. Ze moet het
allemaal maar ondergaan. In bed kan ze nog niet eens televisie kijken. Ze ziet met haar
ene oog bijna niets meer, waarschijnlijk zo’n dertig procent. Haar andere oog is ook al
blind. Waar is die liefdevolle Gever? Ze ligt daar maar. Een vrouw die in de steek
gelaten ligt, door de grote gulle Gever en door de maatschappij. ‘Geef dan iets, geef
maar. We zijn klaar om te ontvangen’. Iedereen en alles heeft haar teleurgesteld. Dit
heeft ze toch ook niet verwacht. Om de laatste 18 jaar van haar leven zo door te
brengen. Helemaal omdat ze voor mijn vader ook al 13 jaar alleen maar goed heeft
gedaan.
Ik strijd met zinloosheid. Waarom moet haar oog ook blind worden? En ook nog door
een simpele staaroperatie. Normaal gaat dit nooit mis. Dit doet de arts met zijn ogen
dicht. Maar nee hoor, dit komt ook op haar volle bordje. Pecht helpt gewoon een
handje mee om het leven nog moeilijker te maken. Wat een nutteloosheid.
Ze probeert haar glas water te pakken. Ze grijpt verschillende keren mis. Haar hoofd
buigt ze wat naar voren, zodat ze haar glas, in de schaarse scherpe plekken die haar
oog nog heeft, kan zien. Die kostbare plekken die nog niet aangetast zijn door de
staar. Die plekken worden steeds kleiner.
Het water staat voor haar. Ze heeft dit nodig om haar vier dagelijkse pilletjes door te
slikken. De grootste pil ligt als eerste voor haar. Daar begint ze meestal mee. Ze duwt
de pil heeeeel diep in haar keel, met haar duim voorop. Ze maakt hierbij altijd een een
kokhalsend geluid. Toch is dit door de jaren heen de meest effectieve manier gebleken
om het pillengoed snel naar binnen te krijgen. De andere pillen volgen snel. Wat een
verschil met een aantal jaren terug. Toen waren de pillen een grote strijd. Ze wilde
haar pillen maar niet innemen. Hoe ik ook manipuleerde, het lukte niet. De laatste
jaren stribbelt ze weinig meer tegen.
Gandalf is het symbool van wijsheid. Hij is de meester die in het avontuur op het juiste moment komt
opdraven. Hij heft zijn staf en verspreidt het licht. Dit licht dringt de duisternis terug. Het licht
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Zingevings quote 11-5-14 8:38
Comment: ‘It’s important to let yourself
grieve even if you’re someone who is
usually very stoic or nonexpressive. You
don’t need to become highly sensitive or
dramatic if that isn’t your nature. But do let
yourself feel your loss as much as you can
and find ways to deal with your painful
feelings that fit who you are. You don’t
need to relate this way to all people at all
times – I was selective about when,
where, and with whom I would share my
grief. But in the long run, allowing yourself
to grieve is much healthier and less painful
for you and those you love than trying to
be strong and keep everything bottled up
inside... It’s letting yourself be human,
recognizing your own limitations, and
allowing others to help you when you
really need it. God never intented us to
suffer alone. He created us to care for and
support others in their time of need – and
allow others to care for and support us in
ours. This is being interdependent, which
is God’s original plan, rather than
independent, which can be a very lonely
way to grieve.’ Bron: ‘A time to grieve’ Kenneth C. Haugk

kunnen we niet verdienen. Het verrast ons, we kunnen het volgen, of we blijven onze eigen weg
gaan. Door mijn fictieve dialoog met hem gebruik ik een creatief element om van mijn hart geen
moordkuil te maken. En hiermee is hij misschien ook wel een symbool van de ultieme wijsheid die
zichtbaar is geworden in mijn spirituele buddie.
Beste Gandalf,
Ik kan niet op de plek komen waar zij is.
Ik probeer het uit alle macht.
Maar ik kan het niet verdragen.
Ik word daar gek van de machteloosheid en hopeloosheid.
Wordt daar verzwolgen door het duister.
Daar heb ik het gevoel dat ik faal.
Ik kan niets doen.
Ik weet niet wat te doen.
Ik kan niet vooruit en niet achteruit.
En ik kan niet blijven staan op deze plek.
Ik probeer bruggen te bouwen naar haar hart.
Dat lukt ook al niet.
Het enige wat ik kan doen is bidden.
Voor de zoveelste keer Zijn aangezicht zoeken.
Ik kan de kracht niet in mezelf zoeken,
hoop ook al niet.
Ik heb iets groters nodig dan mezelf.
Alleen met mezelf word ik gek.
Is te verstikkend.
Al helemaal niet met haar.
Ik moet wel vertrouwen.
‘Zonder mij kan je niets doen.’
Dit ervaar ik zo sterk.
Ik heb Hem nodig.
Zijn tedere aanraking.
Het richten van mijn blik.
Geef me uw woorden van hoop.
Anders zak ik weg.
Samen met mijn madre.
In een eindeloos iets.
Werkelijk eindeloos.
Het onzichtbare omringt ons
en ik weet niet of dit hoopvol is.
Elke keer weer die keuze,
die keuze voor vertrouwen van Zijn woorden.
Zijn karakter.
‘I try to be like you
try to feel it like you do
Cause without you
It has no use
I cannot see what you see
When I look at the world’

Ze heeft haar strijdperk verplaatst. Want ik kan niet zeggen dat ze de strijd heeft
gestaakt. De strijd speelt zich nu vooral af op het gebied van het kreunen. Ze kreunt
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Zingevings quote 10-5-14 23:58
Comment: ‘Ze heeft iemand nodig die
haar verdriet verdraagt, die dit niet met
vrome woorden toedekt, maar het peilloos
diepe verdriet begrijpt en toch naast haar
blijft staan. Het woord ‘troost’ komt van de
woordstam ‘trouw’ en betekent eigenlijk
‘innerlijke standvastigheid’. We kunnen
troost bieden wanneer we simpelweg
blijven staan bij iemand die verdriet heeft,
en hem op die manier steun en stabiliteit
bieden. Wanneer iemand het uithoudt bij
ons en bij onze tranen, dan zal onze
depressie overgaan in verdriet en ons in
contact brengen met het potentieel dat in
onze ziel zit, ons in contact brengen met
nieuwe kracht en met nieuwe fantasie.’
Bron: ‘Als het leven een last is’ – Anselm
Grun

wanneer ze wilt. Hierbij trekt ze zich van mij niets aan. En als ik er iets van zeg, gaat ze
nog harder kreunen. Hier is het wapengekletter nog altijd gaande.
Het maakt allemaal niet uit. Het is heerlijk om te zien dat ze nog zo strijdvaardig is. Ze
vecht voor haar ruimte, al is die behoorlijk klein geworden. Wat een mooi gezicht,
deze oude pittige vrouw. Zo vol leven, zo vol speelsheid.
Het is gek om te merken wat er allemaal door je hoofd gaat. Terwijl ik naast mijn
madre zit. Ineens kan je strijden met de schijnbare geslotenheid van het universum.
Dat er gewoon niets meer dan materie is. Er is niets ‘hogers’ of ‘groters’. Mijn madre
en ik merken er niets van. Er is helemaal geen speciaal ingrijpen van die grote gulle
Gever. Hij bemoeit zich niet met ons. Misschien heeft de Gever wel alles ontworpen,
maar heeft zich daarna teruggetrokken. Hij heeft er gewoon genoeg van. ‘Bekijken
jullie het maar, stelletje ongeregeld’.
Ik kan naast het bed van mijn madre weinig van de grote gulle Gever ontdekken. Bijna
geen sporen, bijna geen signalen. En dan hebben we het ook nog niet eens gehad over
leiding op maat. Of de bijzondere werkingen van de Geest van de grote Gever. Of is Hij
er gewoon niet en kunnen we alles reduceren tot natuurwetenschappelijke
processen? Of klopt het beeld van de grote Gever gewoon niet? Hij is gewoon een
sadist. Hij pleegt vivisectie en wij zijn ratten in een kosmisch laboratorium. Zoals mijn
professor dat zo mooi kon verwoorden in ‘Verdriet, dood en geloof’. Welk godsbeeld
is het juiste beeld?
Ik voel de weerstand om steeds weer hetzelfde verhaaltje te vertellen. Steeds weer
dat verhaaltje dat Hij gekomen is. Ok, wat schieten we daar nu dan mee op. Ik zie in
ieder geval niets bij mijn madre gebeuren. Ik plaats het als een verhaal buiten mezelf
en niet als een verhaal dat ook in mezelf afspeelt. Het leven van Jezus van Nazareth is
door Zijn Geest in mij aanwezig. Dat betekent dat de hele dynamiek van het sterven
van Jezus van Nazareth en de opstanding van Jezus van Nazareth elke dag in mij kan
plaatsvinden. Tenminste als ik me daaraan in vertrouwen overgeef. Uit liefde, in
intimiteit. Wat betekent dit concreet? Dat betekent dat Jezus van Nazareth in mijn
duisternis is gekomen om mij naar het licht te brengen. Dat betekent dat Hij mijn
harde ongevoelige plekken diep van binnen zacht kan maken. Mijn onvruchtbare
hartsgrond vruchtbaar kan maken. Hij is in elke situatie geweest waarin wij ons
kunnen bevinden. Alleen Hij heeft gereageerd zoals een mens gemaakt is te reageren.
De schaduw van dit leven was niet op Hem. Dit is een belangrijk dogma voor mij. Zo
geloof ik ook dat dogma’s bedoeld zijn: als belangrijke ijkpunten om de relatie met de
grote gulle Gever vol te kunnen houden. Ze zijn ergens op gebaseerd. Hierdoor wordt
het karakter van de grote gulle Gever zichtbaar. Dogma’s zijn voor mij relationeel
bedoeld. Als onbetwistbare waarheden dat het karakter van de Gever te vertrouwen
is. Dat je met dit karakter werkelijk een relatie kan bouwen.

Een venster op het avontuur uit het boek ‘Empathie’:
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Zingevings quote 12-5-14 13:17
Comment: ‘Auguste Comte:
positivistische methode, slechts
geinteresseerd in feiten en in de manier
waarop de dingen functioneren.
Desondanks zou zijn theorie het begin
markeren van het scientisme en van de
positivistische stroming die elke niet op
experimentele wetenschap gebaseerde
methode of interpretatie van de
werkelijkheid afdoet als bijgeloof.’ Bron:
‘God’ – Frederic Lenoir

Zingevings quote 12-5-14 13:04
Comment: ‘De mens slaagt erin God te
ervaren, niet door zijn zintuigen en rede,
of als iets wat men hoort of leest... maar
hij proeft Hem en geniet Hem als iets wat
ontspringt aan het diepst van de ziel en
aan zijn eigen bron. We spreken niet meer
tot een God in de hemel, maar ontdekken
Hem als een bron in ons diepste wezen’
Bron: ‘God’ – Frederic Lenoir

‘Ik geloof ook dat de dogma’s van mijn kerk in die zin geen verenging zijn van de
waarheid. Ze belichten veeleer de waarheid, benaderen haar meer dan andere
leerstelsels en zogenaamde waarheden. Ik ben er echter van overtuigd en weet uit
ervaring dat ik, wanneer ik mij verdiep in de waarheden die mijn kerk mij voorhoudt,
op een bepaald moment de grenzen van de formulering overstijg en moet overstijgen
om niet in het raster van het dogma te blijven hangen, maar om echt de grenzeloze en
eindeloze relatie met mijn God aan te gaan... Alle pogingen van mensen om de
waarheid, God, te begrijpen, zijn ontoereikend. Enkel God is de waarheid. Daarom kan
noch de kerk, noch een dogma de waarheid zijn. Ze kunnen enkel trachten de
waarheid, God, te benaderen en te concretiseren... Het dogma evolueert als een mens
die op veertig jaar dezelfde is als op tien jaar, maar wiens uiterlijke gestalte wanneer
hij veertig is, niet uit die van de tienjarige kan worden afgeleid... Dogma’s zijn
belangrijk en nuttig zolang zij Gods zichtbaar geworden waarheid proberen vast te
houden en op te tekenen... Dogma’s kunnen een welgekomen en soms noodzakelijke
bescherming zijn opdat wij, wanneer wij totaal opgaan in de ontmoeting met God,
niet de grens zouden overschrijden waarachter wij met ervaringen worden
geconfronteerd die ons overvragen en teveel van onszelf eisen. In die zin is het
dogma een uitnodiging om vol vertrouwen op weg te gaan naar God en op te gaan in
de ontmoeting met hem, zonder de angst dat we zouden verloren lopen of onszelf
verliezen, of niet meer op eigen benen zouden kunnen staan. Het dogma wil mij niet
beletten God te ontmoeten; het wil deze ontmoeting veeleer vergemakkelijken en een
leuning zijn waaraan ik mij kan vasthouden.’
Diep van binnen voel ik de noodzaak om Hem uit nodigen. Kan Hij diep in deze put
komen? Maar waar is die dan? Ik voel steeds weer de innerlijke drang om naakt voor
de grote Gever te gaan staan. Niets voor Hem achter te houden. Mezelf niet beter
voor te doen.
Ik kom op Facebook een mooie tekst tegen: ‘Adore and endure’. Deze tekst lijkt me te
helpen. Mijn madre heeft een periode dat ze niet reageert, maar alleen maar huilt en
kreunt. Ik zit voor twee weken geduldig naast haar bed. Ik ga er met tegenzin
naartoe. Op een bepaald moment wordt het me teveel. Ik vraag met rustige stem of
ze even op wilt houden met kreunen. Ze begint nog harder te kreunen. Ik word boos,
ze zit me gewoon te sarren. ‘Mam, kan misschien ophouden met kreunen’. Ze doet
het niet. Het lijkt erop of ze zelfs melodisch gaat kreunen. Waar heeft ze dit geleerd?
Of is het een resultaat van haar speelse gedrag? Kan me niet schelen. Ze houdt te
weinig rekening met mij. Ik word bozer en bozer. Ik heb haar netjes gevraagd om even
stil te zijn en ze blijft maar kreunen. Het lijkt wel of ik in mijn boosheid gevangen zit. Ik
kom er niet uit. Ik loop naar de gang, even weg van haar. Weet je wat, ik ga helemaal
naar huis toe. Dit kan ik even niet hebben. Zonder schuldgevoel zeg ik dat ik naar huis
ga. Ik verdwijn. De hele avond gaat het kreunen door mijn hoofd. Ik vraag de grote
gulle Gever vergeving. Ik zal nooit weten wat zij meemaakt. Daarom past er een
zekere terughoudendheid in hoe ik haar benader. Er is geen juist antwoord, of een
juist woord. Ik heb geen recht om te zeggen wat ze moet doen, hoe ze zich moet
voelen, of hoe ze met deze pijn kan omgaan. Ik kan slechts ten dele met haar
meelijden.
Ik heb haar een te grote mond gegeven. Ze moest doen wat ik van haar vroeg. ‘Je
moet nu even normaal doen mam.’ Net alsof ik weet wat normaal doen is in zo’n
moeilijke situatie. Ik heb hard tegen haar geschreeuwd. Mijn zielige madre. Ze is zo
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zwak, zo zielig en zo eenzaam in haar lijden. Maar ze haalt ook het bloed onder mijn
nagels vandaag.
Ik voel me zo machteloos en down. En voel me zo schuldig. Ik heb weer aan het bed
van mijn madre tegen mijn madre mijn stem verheft. Ik stel haar dan een vraag en ze
antwoordt niet. Ze negeert me. Of ze weet niet wat ze moet antwoorden. Ze kan niet
praten. De helft van haar lichaam is verlamd. En dit al voor zoveel jaren. Ik word gek
naast het bed, van machteloosheid. Hoe kan ik haar bereiken? Ik weet het niet meer.
Niets helpt. Ik weet niet hoe ik dichterbij kan komen. Ik heb gefaald. Ze zakt weg in
haar duisternis. Ik word gek van haar gekreun. Mam, waarom kreun je. Geen
antwoord. Mam, kan je iets tegen mij zeggen. Mijn stem slaat een beetje paniekerig
over. Stilte op het bed. Althans geen stem, haar gekreun gaat door. Mam, ik vind het
niet leuk hoe het nu gaat. Als ik vraag antwoord je niet, en dan de hele middag dat
gekreun. Je mag kreunen schat. Maar de hele middag? Ik voel me schuldig,
tekortgeschoten. Zij is de lijdende. Zij ligt 22 uur per dag op bed. En dat voor al 2 jaar.
Ik ga weer weg. Zij blijft liggen. Ik vraag God elke keer om vergeving. Zij is de
zwakkere partij. Maar soms voelt het ook als manipulatie. Voor haar beroerte kon ze
ook zo manipuleren met stilte. Doet ze dat nu ook? Of niet? Voor alle zekerheid vraag
ik vergeving. Voor mijn reactie, voor mijn stemverheffing, voor mijn botheid. Dit alles
om haar te bereiken. Of moet ik alleen maar zitten en meelijden? Ik kan het niet meer.
Het kost teveel van mij. Ik doe dit, shit‐zooi, al 17 jaar, bijna 18. Haar beeld kreunend
op bed achtervolgt me. Soms word ik ’s‐nachts in paniek wakker. Dan beeld ik me in
hoe het zal zijn. Half verlamd, niet kunnen praten, half‐blind, laatste oog ook bijna
blind, en door staar is licht een vervelende indringer geworden. Wat een klote leven
zeg. En dit al voor de laatste twee jaar. Ze houdt het al lang vol. Dit is al een wonder
op zich. Soms komt er zelfs een grapje, een grol. Dan is het genieten geblazen.
Wondertjes uit Zijn hand. Maar de meeste tijd is het gewoon worstelen, strijden met
het leven, met God. Zoals dat huilen van een week terug. En maar huilen, en huilen. En
daar zit je dan naast, je kan niets doen. Het lijkt dan wel een huilend gebed tot de Here
Jezus. Bij elk gesprek wijs ik naar Hem, ik wijs op Hem, op Zijn lijden. Mijn madre weet
Hem wel te vinden, ze glundert soms. Ik voel me machteloos, weet niet wat Hij precies
doet. Ik kan het vele gekreun niet meer aanhoren. Ik loop soms weg, naar huis. Ik
moet mijn grenzen kennen, anders ga ik er zelf kapot aan. Dit is al twee keer gebeurd,
twee burnouts op maat geleverd. Deze vervelende kameraden weten me wel te
vinden.
Het enige juiste antwoord voor mij is blijven komen. Ook al kan ik het lijden van mijn
madre bijna niet verdragen. Dan maar komen binnen bepaalde duidelijke grenzen voor
mij. In plaats van vier uur blijf ik bijvoorbeeld maar twee uur. Vooral na een lange
werkdag wil je ook wel eens wat gezelligheid. Dan trek ik het niet. Ik krijg op die plek
naast haar bed alleen een kreunende madre. Het is niet anders. Ik stel me erop in,
onderweg op de fiets naar het verpleeghuis. Van mijn huis is het 5 minuten fietsen. Ik
blijf dan in een voortdurend gesprek met de grote Gever. Ik vraag of Hij mij kracht en
liefde wilt geven. Elke keer weer, het wordt een vast ritueel.
Langzamerhand merk ik hoe het gesprek mij verandert. Zoals Anthony Hopkins zegt in
de film ‘Shadowlands’: ‘Het gebed verandert God niet, het verandert mij’. De zwaarte
verdwijnt en ik kan vanuit en met liefde daar zijn. Ik zie haar met andere ogen. Ik zie
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niet meer alleen dat piepen en kreunen. Eens zal zij jubelen. ‘Haar lijden zal in het niets
vallen bij de heerlijkheid die over haar geopenbaard zal worden.’ Dit helpt mij er
doorheen. Ik kan blijven.
Ik ga zelfs het hele kreunen anders benaderen. Het kreunen is niet meer een
instrument van mijn madre om mij te tergen. Maar ik krijg er een soort spiritueel
perspectief op. Het omdenkproces is begonnen. Ik mag het als een symbool van de
heilige Geest gaan zien. De geest van God die kreunt voor deze schepping die in
baringsnood is. Dit lijkt misschien vergezocht, maar het helpt me wel. En het is nog
niet eens zo gek gedacht, zoals we in de spirituele brieven kunnen lezen. De brief aan
de Romeinen, hoofdstuk 8, zegt het duidelijk: ‘Wij weten dat de hele schepping nog
altijd als in barensweeen zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wijzelf, die als
voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van
de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan.
In deze hoop zijn wij gered’. De schepping zucht. Mijn madre kreunt. Ook al heeft ze
de geest van God diep van binnen ontvangen, als belofte van haar spirituele buddie.
Misschien helpt de Geest haar geest wel om de kreunen. ‘De Geest helpt ons in onze
zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen,
maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons doorgrondt,
weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen
die hem toebehoren’. Mijn madre kreunt in de Geest en dit is haar heilige spreken tot
de grote gulle Gever. Het omdenkproces is voltooid. Ik erger me niet meer en benader
haar met geduld en liefde.
Er blijkt een gedachte sterk aanwezig te zijn en deze gedachte kwam uit een bepaald
gevoel. De gedachte is dat ik alleen de leegte, armoede en duisternis door mijn
aanwezigheid gedeeltelijk opheffen. Dit is er langzaam ingeslopen. Ik ben dit
onbewust een beetje gaan geloven. Dit is gedeeltelijk waar, zoals ik mij inzet voor mijn
madre, dit heeft niemand gedaan. Wat ik door de jaren heen allemaal heb opgeofferd.
Dat hebben er weinig overwogen. Maar dat als ik er niet zou zijn dat ze dan bij wijze
van spreken zou ophouden met ademen, is wel heel bizar. Heb ik dan toch dat
bekende messias‐complex gekregen? Denk ik werkelijk dat alles van mij afhankelijk is?
In mijn achterhoofd klinken de vele stemmen van mensen die zeggen dat ze nog leeft
dankzij mij. Ik hou haar in leven. Ik ben haar levensader. Ik zou het bijna gaan geloven.
Een venster op het avontuur wordt geopend door Gary Fenton:
‘De spirituele weg van de nederigheid omhelst veel meer dan alleen maar toegeven
dat we tekortschieten. Het is de interne instemming en de externe bevestiging wij niet
God zijn.’ Deze waarheid gaf mij zoveel rust en ruimte. Ik mag mijn madre overgeven.
Nederigheid is dan voor mij: een stapje terug kunnen doen. Ik mag mezelf profileren,
ik mag mijn best doen, terwijl ik mijn motieven check. ‘Want God ziet het hart aan.’
Wanneer ik echter dat stapje terug moet doen, dan moet ik dit ook kunnen doen. Dit
kan alleen als ik overtuigd ben dat de grote gulle Gever te vertrouwen is. Als ik naar de
pech in mijn madres leven kijk, dan twijfel ik of Hij te vertrouwen is.
Maar dan ga ik ervan uit dat dit leven alleen maar gemakkelijk moet zijn en dat dat het
beste leven is dat we kunnen krijgen. Ik weet niet of dit werkelijk waar is.
Waarschijnlijk is er iets rijkers, diepers dan alleen maar comfort en luxe. Kan ik ook tot
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Zingevings quote 11-5-14 6:20
Comment: ‘Nee, niet altijd wordt duidelijk
wat er in het verleden precies misgegaan is.
Soms moet je tasten naar oorzaken en lijkt
het erop dat de diepste kern van het kwaad
nauwelijks te benoemen is. De beroemde
psychiater C.G.Jung zei indertijd: ongeveer
een derde van mijn patienten lijdt niet aan
een klinisch omschrijfbare neurose, maar
aan de zinloosheid en de leegheid van het
bestaan. Dit zou beschouwd kunnen worden
als de algemene neurose van onze tijd.’
Bron: ‘Morgen zal het pasen zijn’ – A.F.
Troost
Zingevings quote 12-5-14 13:32
Comment: ‘Wat het kenmerkt, is
volstrekte ongrijpbaarheid voor alle
buitenstaanders en absolute
wederkerigheid met God. Deze dubbele
affirmatie bewaart tot aan de dag van
vandaag iets schokkends, tot het
onuitstaanbare toe, tenzij we ons in
nederig geloof openen voor de spreker die
zelf in deze context getuigt van Gods
innigste kwetsbaarheid. Want we zien hier
iets uiterst zeldzaams: het hoogste gezag
valt samen met de nederigste
vrijmoedigheid. Het welbehagen van God,
zoals Jezus het kent en onderkent tot in
de uitwerking van Zijn zending, ontfermt
zich over het kleine en het nederigste het
eerst. Daarin ligt de toegangspoort tot die
geheel aparte wederkerigheid van Vader
en Zoon. Nederigheid is uiteindelijk de
grondcategorie waarin God en mens zich
aan elkaar schenken: ze kwalificeert zowel
de relatie van Jezus tot de Vader als de
relatie van Jezus tot zijn volgelingen.
Alleen nederigen kunnen de nederige God
kennen, zoals Jezus die heeft leren
kennen en die vertolkt... Wie was Jezus?
Die vraag blijft een mens van vandaag
boeien want, zo zegt de adolescent in
ieder van ons: als je van iemand houdt, wil
je toch alles van die persoon weten?
Feitelijk blijven we omtrent vele facetten
van de historische Jezus in het duister
tasten, al zijn exegeten en historici heden
ten dage minder negatief dan een halve
eeuw geleden over de mogelijkheid
betrouwbare kennis over hem op te doen
vanuit de beschikbare bronnen. We weten
weinig en wat we weten, weten we met
weinig stelligheid. Het eindresultaat zal
telkens zeer hypothetisch blijven en je
ontkomt nooit helemaal aan de projectie
van je eigen spiegelbeeld. De Jezus die je
reconstrueert, gelijkt verdraaid veel op de
Jezus die je in je eigen leven aankunt en
waarmaakt.’ Bron: ‘De Jezusruimte’ Benoit Standaert

dit vertrouwen komen? Als ik geconcentreerd kijk naar het beeld van Jezus van
Nazareth, in de spirituele verslagen van de ooggetuigen, dan lijkt de grote gulle Gever
te vertrouwen. Zijn woorden zijn betrouwbaar, zijn karakter is betrouwbaar. ‘Alle
beloften van God zijn Ja en amen in Jezus Christus.’ Natuurlijk ben ik een belangrijke
factor dat ze nog leeft, maar ze zoekt de grote Gever en die houdt haar toch in leven?
Of toch niet? De worsteling om haar over te geven en niet haar God te spelen zal altijd
een gevecht zijn. Het is een worsteling met mijn hoogmoed. Ik stel me op een plaats
waar ik niet voor gemaakt ben. Het helpt mij om te mediteren over het feit dat mijn
madre ook aan mij gegeven is. Ik heb haar niet uitgekozen, ze is mij gegeven door de
grote gulle Gever. En ik mag een bepaalde tijd met haar optrekken. De ruimte en het
vertrouwen om een stapje terug te doen groeit.
Dit keer resoneert de waarheid in mijn hart en ervaar ik ruimte. Dit zijn voor mij niet
alleen maar criteria voor waarheid. Dat waarheid alleen iets is wanneer het mij
uitkomt. Of in mijn straatje past. Of dat het helemaal in mijn denken past. Dit is een
soort pragmatische waarheid, we kunnen er iets mee. Dit is voor mij echter niet het
hele verhaal. Soms is de waarheid hard, en breekt het mijn illusies. Het ontregelt dan
juist mijn leven, mijn bekende wereld. Daarom blijft ik vasthouden aan de waarheid in
de persoon Jezus Christus. Deze waarheid kan hard zijn, maar is altijd liefdevol. Hij is
liefde. Hij omarmt en confronteert.
Een beeld uit de spirituele brieven van de ooggetuigen blijft me inspireren. We zijn
samen het lichaam van Christus. Een Keltisch gezegde zegt het mooi: ‘We leven onder
de bescherming van elkaar.’ Als er een lijdt dan lijden de anderen mee. We hebben
allemaal onze unieke plek en functie. ‘Zo vul ik aan, wat er in het lijden van Christus
ontbreekt’. Zo spreekt een van de eerste volgers van Jezus van Nazareth over zijn
lijden. Door Zijn lijden leerde het lichaam van Christus wat voor lijden Jezus van
Nazareth meegemaakt heeft. Is dit ook met mijn madre het geval? Dat ik door haar
lijden mag proeven wat Christus geleden heeft. Dat dit werkelijk mijn leven zal
veranderen? We zingen het zo gemakkelijk: ‘break my heart for what break yours’.
Betekent dit, dat als er verschrikkelijke dingen gebeuren met onze geliefden, dat we/
ik iets mag ervaren hoe de grote Gever naar deze hele wereld kijkt. Zoals ik van mijn
geliefden houdt, zo houdt de Gever van de hele wereld, voor ieder mens. Zo zou ik het
hart van de grote gulle Gever kunnen leren kennen. Wel een pijnlijke weg, maar ok. Ik
hou van Hem niet alleen maar wat ik er zelf mee opschiet. Dus ik hou ook van Hem,
omdat ik de dingen steeds meer vanuit Zijn perspectief mag gaan zien.
Dit zou kunnen zijn waarom ik er doorheen moet. ‘Hij is natuurlijk de pottenbakker en
wij zijn de klei’. Hij heeft mijn vorming voor ogen, een groei van mijn empathie.
Het volgende venster op het avontuur uit het boek ‘Empathie’:
‘Wanneer ik mij echt in zijn wereld wil inleven, moet ik ervoor open staan en mij
terdege voorbereiden. Ik moet als het ware in mijzelf een ruimte voorzien waarin de
belevingswereld van de ander zich kan uitspreiden. Ik kan slechts tot hem
doordringen, wanneer ik hem ook bij mij binnenlaat.’
Ik geloof dat mijn madre, ik en anderen samen een lichaam zijn. ‘We hebben een
hoofd in de hemel en we zijn samen een lichaam met elkaar.’ We hebben elkaar nodig.
Allemaal hebben we een unieke functie te vervullen. Dan worden we als mens
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volwassen, zoals een lichaam door alle goed functionerende organen blijft groeien.
Daarom nodig ik anderen uit in ons samenzijn. Als eenheid strijden we samen. Dat
hebben we al die jaren gedaan. Met het overlijden van mijn zus, met alle ‘kantje
boord’‐situaties van mijn madre. Ze had al drie keer heen kunnen gaan. Heb ik haar in
leven gehouden? Is het misschien allang haar beurt? Had ze nu bij de grote gulle Gever
moeten zijn? Riep Hij haar al? Ik hoor in ieder geval nog niets, dus ik ga maar lekker
door.
Genoeg ontwikkeling aan mijn kant. Maar wat is het nut voor mijn madre? Maar is het
niet verschrikkelijk om van nut te spreken? Misschien is er helemaal geen nut. Het
leven zit gewoon zo in elkaar en we moeten er het beste van maken.
Het is verschrikkelijk om overal gelijk het nut van te willen zien. Net of alles nut moet
hebben. We kunnen te snel naar het nut gaan en niet genoeg tijd nemen om
verschrikkelijke dingen te verwerken. Of misschien is zin een beter woord? Ik weet het
niet. Dat er uiteindelijk een bepaalde zin of nut uit een situatie voortkomt is misschien
wel genade. We ontvangen het. Maar in het begin is er helemaal geen nut of zin.
Mijn madre is zo afhankelijk, en toch: ik ben niet haar god. Ik mag nederig zijn en een
stapje terug durven doen. Maar waar is Hij dan, terwijl ik dit stapje terug doe? Kan het
wel? Zijn er signalen dat ik inderdaad dit kan doen in vertrouwen? Ik strijd op een weg
die niet veel mensen gaan. Ik heb het gevoel dat iedereen verder gaat. Iedereen rent
in de ratrace, van huisje, boompje en beestje. Maar misschien leef ik wel met een
idefixe. Iedereen kent zijn lijden.
Ik strijd met mijn verlangen naar succes, en strijd met de aanvechtingen omdat ik veel
succes ben misgelopen. Dan helpt de film ‘Les Miserables’ me op weg. In deze film
komt duidelijk naar voren dat ik niet altijd een aardse oplossing hoef te verwachten.
Soms komt de oplossing na dit leven. Dat is een gegronde hoop van iedere volger van
Jezus van Nazareth. Het lijkt wel alsof alle teleurstellingen aan het bed van mijn madre
worden uitvergroot. Mijn stukgelopen relaties, mijn vastgelopen carriere. Collega’s
van toen winnen nu prijzen en hebben succes. En ik, ik heb het gevoel dat ik sterf
naast het bed van mijn madre. Mijn eerste spirituele mentor ervoer dat de grote gulle
Gever tegen hem zei: ‘Jan, je gaat er helemaal an’. Vanuit dit perspectief ben ik op de
goede weg, want deze man is machtig gebruikt door de grote gulle Gever. ‘Blijf in het
kleine getrouw en ik zal je over veel stellen.’ Hier vertrouw ik op. Zoals de grote gulle
Gever in het leven van Jezus van Nazareth heeft laten zien. Hij bleef liefhebben tot het
einde toe, en daardoor kreeg Hij vergezichten die voorbij dit leven reiken. Hij bleef
getrouw in het kleine: Hij zag het individu staan, maar bleef ook oog hebben voor het
grote: de eeuwige kwaliteit die voor Hem lag, ergens in de nabije toekomst.
Het blijft moeilijk om in het verpleeghuis met God te leven. Misschien is het soms wel
gemakkelijker om helemaal zonder verwachting te leven. Dan kan je ook niet
teleurgesteld worden. Zoals die vrouw van een etage beneden mijn madre. Deze
schreeuwt de hele dag naar God. En het lijkt wel alsof ze niets verwacht, maar ze wilt
gewoon haar ei kwijt. Maar ik heb het de hele tijd met mijn madre over een echte,
eerlijke relatie met de gulle grote Gever. Maar wat mag je in deze relatie dan nog
verwachten? Ze lijkt wel alsof we de hele tijd tussen hoop en wanhoop bivakkeren.
Is het gewoon niet makkelijker om gewoon niets te verwachten en cynisch te worden.
Er is geen goddelijk ingrijpen. Want elke keer wordt je weer teleurgesteld. Ik neig om
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Zingevings quote 13-5-14 17:10
Comment: ‘Veel van elkaar houden
betekent erkennen dat de goddelijke
heerlijkheid die we zien in de ogen van
een ander iets weerkaatst uit de hemel.
Hierdoor houden christenen inniger van
elkaar en is elke vriend of vriendin een
open uitnodiging Jezus in hem of haar te
zien... Ten tweede hebben wij een
ingebouwd waarschuwingssysteem dat
afgaat als wij degene die we liefhebben
gaan verafgoden... Ten derde, en dat is de
belangrijkste, als wij christenen veel van
elkaar houden, vangen wij een glimp op
van dat bijzondere aspect van Gods liefde
dat geslepen, bijgeschaafd en gevormd
wordt in het leven van degene van wie wij
veel houden... In ons hart vinden we een
schaduw van de hemel, vooral als we
bestendige liefde voor elkaar hebben,
want liefde is een onbewust verlangen
naar de hemel.’ ‘Pastoraat en spiritualiteit’
– Henry Nouwen
Zingevings quote 13-5-14 17:10
Comment: ‘I must ruthlessly refuse to
compare my talents with anyone else.
Comparison will lead to pride and a false
sense of superiority if I’m ahead of
someone, and misery if I’m behind. Or
worse, I will discount and bury the
irreplaceable treasure that the Lord of the
Gift has given to me alone.’ Bron: ‘If you
want to walk on water you have to step out
of the boat’ – John Ortberg
Zingevings quote 13-5-14 17:04
Comment: ‘Let erop dat Jezus niet zegt:
‘Omdat gij in het minste succesvol
geweest zijt.’ Hij zegt: ‘Omdat gij in het
minst getrouw geweest zijt... Niet succes
maar trouw is het sleutelwoord. Het gaat
er niet om groter en beter te zijn, maar om
gehoorzaam te zijn.’ ‘De Jezusruimte’ Benoit Standaert
Zingevings quote 10-5-14 23:39
Comment: ‘We can either love God
because we hope for something for Him,
or we can hope in Him knowing that He
loves us.’ Thomas Merton:
Zingevings quote 12-5-14 13:16
Comment: ‘Ludwig Feuerbach: religies
doen niets anders dan wat eigen is aan de
mens op God projecteren. Bron: ‘God’ –
Frederic Lenoir

niet veel meer te verwachten. Lekker op veilig spelen, want dan word je in ieder geval
niet teleurgesteld. Een langgerekt hopen maakt het hart toch alleen maar ziek.
Ik strijd met de nachten. Soms word ik met een paniekgevoel wakker en identificeer ik
me zo sterk met mijn madre. Wat moet ze zich beperkt voelen. Ze kan niet zelf
bewegen. Haar zichtbare wereld wordt steeds kleiner. Wat als ik daar zou zijn? Wat als
ik daar midden in de nacht lig, in paniek, en ik kan met niemand praten? Niemand komt
langs. En als er iemand langs komt kan je niet eens uitleggen wat er aan de hand is. In
de nacht vergrootte zich alles in mijn verbeelding. En dan dat gevoel in de nacht. Dat
ze daar niet veilig is. Dat ik elk moment gebeld kan worden. We hebben in die
verpleeghuizen al zoveel meegemaakt. En ze heeft broze botten. Ze heeft al een
breuk in haar heup gehad, en ook in haar arm.
Een mooi venster uit het boek ‘Empathie’ is:
‘Hoe groter mijn empathische betrokkenheid is, hoe verder ik mij van mezelf
verwijder. Ik neem het risico mij in de andere persoon in te leven, of hij waagt het zich
in mij in te leven. Zo kom ik alsmaar dichter bij de drempel van de extatische
empathie. Wanneer ik die eenmaal overschreden heb omdat ik niet genoeg geoefend
was of niet voldoende verankerd in mijzelf, ben ik reddeloos verloren en kan ik
praktisch niet meer terug.’
Soms identificeer ik me zo sterk met haar lijden dat ik me van deze wereld vervreemd
voel. Ik voel me dan omringd door lijden. Dan brengt de muziek me weer terug, en
geeft muziek me weer kracht om door te gaan. Vooral de muziek en teksten van U2 en
Lenny Kravitz geven me die kracht.
En nog een venster op het avontuur uit het boek ‘Empathie’:
‘Als begeleider moet ik in de huid van een ander mens kruipen en met hem in de
grotere diepte afdalen om de bron van zijn verlangen te vinden. De weg naar deze
onheilspellende en angswekkende diepte loopt vaak door een onherbergzaam gebied.
Toch moet ik deze weg gaan en mijn medemens stimuleren om deze weg ook te gaan,
zelfs wanneer hij daardoor nog meer angst en pijn ervaart. Ik leg de hele weg af met
de ander, maar ik vereenzelvig mij niet met hem. Er zijn misschien momenten waarop
ik afwezig lijk, terwijl ik helemaal bij de ander ben. Dat komt omdat ik mij zo totaal
verdiep in alles wat hem raakt. Maar toch ben ik zeker dat ik niet wegzink in de
belevingswereld van de ander, dat ik mij niet emotioneel met de ander identificeer. Ik
kan nog altijd onderscheid maken tussen mijn belevingswereld en die van de client.’
Ze zegt weleens tegen me: ‘Denk toch aan jezelf. Ga voor je eigen leven.’ Ik stel haar
dan gerust: ‘mamma, je bent niet teveel. Echt niet. Je bent kostbaar in de ogen van
God. En je ben waardevol in mijn ogen. Daarom ben ik hier mamma. Ik leef voor God,
dus als u er niet was geweest dan brengt God me wel iemand anders op mijn pad om
er voor te zijn.’ Met dit antwoord is ze tevreden.
Ik merk dat de drukkende sfeer me soms naar beneden brengt.
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Zingevings quote 10-5-14 23:08
Comment: ‘Maar naar mijn overtuiging
was aan Adam toebedacht, dat hij in al zijn
gebrokenheid een getuige kon zijn van Gods
liefde. Daarmee wil ik niet romantisch of
sentimenteel over hem doen. Adam was net
als wij iemand met beperkingen, met meer
beperkingen dan de meesten van ons, en
niet in staat om zich in woorden te uiten.
Maar hij was evengoed een volledig mens,
een gezegend mens. Met al zijn zwakheid
werd hij een unieke middelaar van Gods
genade. Hij liet in ons midden Christus zien.
In Adams innerlijk straalde licht. Licht van
God. In Adams innerlijk heerste nauwelijks
beroering, binding, ambitie. Daarom hoefde
hij ook de ascese niet op te brengen om zich
leeg te maken voor God. Leeg was hij al van
nature door zijn zogenaamde handicap.
Naar God hoefde hij niet met zijn gedachten
of gevoelens t zoeken. Daarin leek hij op
Jezus: dat hij beminnenswaard was, op God
gelijkend, en geroepen om vrede te brengen
– dat konden alleen diegenen zien die hem
konden verwelkomen als een door God
gezonden mens. De meesten beschouwden
Adam als een gehandicapte, die weinig te
geven had en een last was voor zijn familie,
voor zijn sociale omgeving en voor de
samenleving als geheel. Zolang hij op die
manier werd waargenomen bleef zijn ware
gedaante verborgen. Voor wie het niet
ontvangen willen bestaat er geen geschenk.’
Bron: ‘Adam’ – Henry Nouwen
Zingevings quote 13-5-14 13:58
Comment: ‘Loyalty to values even when it
means suffering is a powerful catalyst for
character formation.’ Bron: ‘If you want to
walk...’ – John Ortberg

Dan merk ik dat ik mijn vertrouwen dreig op te geven. Met een simpele keuze kan mijn
universum er zo anders uitzien. Ik kan er voor kiezen om niet meer te vertrouwen in
de grote gulle Gever. Dan ziet alles er zo anders uit. Dan word ik waarschijnlijk cynisch.
Dan verandert mijn hele universum.
Een venster op het grote avontuur door Elizabeth Barrett Browning:
‘De aarde is boordevol hemel, en ieder struikje vlammend van God; maar alleen wie
het ziet doet zijn schoenen uit.’
Ik kan me ook voorstellen dat door een keuze van wantrouwen je op een bepaald
moment alles anders kan gaan zien. We zien dit in de film ‘City of Angels’. Een scene
zal ik even proberen te beschrijven:
‘Engelen staan stil op een strand. Het strand staat vol engelen. Ze kijken vol
bewondering en aanbidding naar de zon. De zon komt op, en de zon gaat onder. De
engelen aanschouwen vol ontzag, vol eerbied. Ze staan in contact met het eeuwige,
met de eeuwige. Twee engelen hebben een andere keuze gemaakt. Ze hebben hun
engel‐zijn opgegeven voor de vergankelijke pleziertjes van het menselijk bestaan. En
ze joelen en duiken de zee in. Ze beleven alles heel anders. Hun ontgaat het kosmisch
schouwspel.’
Ik hoor de nieuwe atheisten weleens zeggen dat ze op een bepaald moment niet meer
geloofden en dat er helemaal niets veranderde. Naast het bed van mijn lijdende
madre, zal mijn hele universum veranderen. Als ik niet voor het vertrouwen in Jezus
van Nazareth kies. Het is dan werkelijk een wereld van verschil.
Ik maak die keuze elke keer weer. Om Hem te vertrouwen, om de openbaring van wie
Hij is, lief te hebben. Dit betekent niet dat er geen aanvechtingen zijn. Of dat het een
twijfelloos bestaan is. Maar bepaalde twijfels heb ik beslist achter me gelaten. Dit zijn
het soort twijfels die je relatie met de gulle grote Gever ondermijnen. ‘Hij bestaat
niet.’ ‘Hij houdt niet van mij.’ ‘Hij wil mij straffen.’ ‘Hij wil niet dat ik plezier in mijn
leven heb.’ ‘Hij wil niet dat ik geniet van het leven.’ Dus de twijfels over het evangelie
en over Jezus heb ik na uitgebreid onderzoek achter mij gelaten. Voor mij is de keuze
op basis van de betrouwbaarheid van het historische fundament van het vertrouwen
in Jezus van Nazareth, de innerlijke samenhang, de redelijkheid, de kracht tot
verandering en de betekenis voor het menselijk bestaan. Voor mij is twijfel zelfs niet
negatief. Ongeloof en scepsis klinken wat negatiever in mijn oren. Hier komt een
bepaalde hardheid bij kijken, een bepaalde onwil. Maar twijfel hoort meer in het
speelveld van ‘eerlijk worstelen’. Zoals je in elke gezonde relatie ook weleens kan
worstelen. Dit kan zelfs een constructieve worsteling zijn. Als je twijfelt vraag je jezelf
dingen af, je brengt onzekerheden tot uitdrukking. Dit is op zich niet verkeerd.
Creatieve twijfel is nodig voor elk onderzoek, het kan leiden tot meer kennis of
inzicht. Wanneer het echter de vorm aanneemt van besluiteloosheid, of een
gemoedstoestand of houding, dan kan je hierop wel wat kritischer worden. Dit is ook
bij existentiele twijfel, dat je aan alles twijfelt, dat er geen antwoorden te vinden zijn
of de grote gulle Gever zou bestaan, en dat het leven geen zoektocht is die tot
zekerheden kan leiden, dan kan dit snel omslaan in totale scepsis.
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Zingevings quote 13-5-14 14:32
Comment: De beste definitie van
openbaring is misschien wel: de onthulling
van de waarheid dat het veilig is lief te
hebben. De muren van onze angst, onze
zorg, onze beperktheid zijn afgebroken,
waardoor een eindeloze horizon zichtbaar
wordt. Wij hebben lief omdat Hij ons eerst
heeft liefgehad. We kunnen elkaar gerust in
kwetsbaarheid omhelzen, want wij zijn
beiden in goede handen. We kunnen gerust
beschikbaar zijn, want iemand heeft ons
gezegd dat we grond onder de voeten
hebben. We kunnen ons gerust overgeven,
want we vallen niet in een donkere kuil,
maar komen binnen in een welkom huis. We
kunnen gerust zwak zijn, want we worden
omgeven door een creatieve kracht. Dit
zeggen en hieruit leven is een nieuwe
manier van kennen... Liefde is dan niet zich
aan elkaar vastklampen uit vrees voor
naderend onheil, maar een ontmoeting in
vrijheid waardoor schepping van nieuw
leven mogelijk wordt... Het hart van de
boodschap van het christendom is juist de
verkondiging dat het mogelijk is de
nemende wijze van ons menselijk bestaan te
overstijgen. De voornaamste getuige van
deze boodschap is Jezus, die door het tonen
van zijn totale kwetsbaarheid de boeien van
de dood verbroken heeft en zijn leven
gevonden heeft door het te verliezen. Hij
moedigt ons aan uit de spiraal van onze
gevangenschap te breken. Hij moedigt ons
aan onze medemens zonder angst tegemoet
te treden en samen met hem de
gemeenschap van de zwakken binnen te
gaan in het vertrouwen dat geen
destructiviteit zal brengen maar creativiteit,
schepping van nieuwe energie, nieuw leven
en – tenslotte – een nieuwe wereld.’ Bron:
‘Pastoraat en spiritualiteit’ – Henry
Nouwen

Deze excessen van twijfel kunnen relationele groei in de weg staan. Want voor het
Liefdesspel dat de grote gulle Gever ons wilt aanbieden is een stap in de dans nodig.
Uiteindelijk verlangt Hij een ontvankelijkheid voor de uitnodiging om te dansen. Maar
het karakter onderzoeken van degene die uitnodigt is noodzakelijk, want met dat
karakter bouw je een relatie. En dit karakter moet dan geschikt zijn om een relatie
mee te bouwen.
Een venster opent zich door Karl Barth:
‘Niemand hoeft eraan te twijfelen, dat wij allen bij tijd en wijle twijfelen.’
Andere twijfels besluipen mij. Het zijn het soort twijfels van een ander kaliber: doe ik
het wel goed? Een andere favoriete twijfel: doe ik wel wat de grote Gever van mij
vraagt? Of de twijfel: denk ik wel goed na over bepaalde zaken? Kloppen mijn
overtuigingen wel? Maar het soort twijfels die mij nu besluipen zijn nog nooit in deze
heftigheid op mij afgekomen. De eerste sluipende twijfel: ‘Ligt het dan toch aan mij?
Laat de grote gulle Gever zo weinig van zichzelf zien omdat ik het verkeerd doet. Er
ligt een schuld bij mij. Als ik werkelijk zonder schuld was geweest, dan was er meer
genezende kracht geweest.’ Met andere woorden: ‘Ik blokkeer haar genezing’. Dan
ben ik in plaats van een zegen een vloek voor haar. Oh, wee mij. ‘Ik, ellendig mens. Het
goede dat ik wil doen, dat doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil doen, dat doe ik’. Ligt
het allemaal aan mij? Als ik zonder zonde was geweest dan was ze vast genezen?
De monsters van twijfel komen naar voren. Uit de schaduwen van de kamer. Ik
worstel steeds meer met vrijzinnigheid en het naturalisme. Vrijzinnigheid betekent
voor mij dat ik alle wonderen uit de bijbel moet halen. Dit zijn alleen maar
verdichtingen. Er kunnen geen wonderen gebeuren. Er is geen speciaal ingrijpen van
de grote gulle Gever in deze werkelijkheid. Al het spreken over de grote gulle Gever
komt van beneden. Wij mensen spreken over Hem. En wij gebruiken onze gebrekkige
woorden om dingen uit te drukken. Ik lees alle boeken die over vrijzinnigheid gaan. Ik
lees Kuitert. Ik lees Marcus Borg. Ik lees Den Heijer. Daarbij komt ook het monster van
het naturalisme uit zijn hoek. Er bestaan volgens deze levensbeschouwing alleen maar
natuurwetten. Er is geen bovennatuur. Dus ik pak ook alle boeken van de nieuwe
Atheisten maar mee. Het wordt een interessante reis. Door de ‘De God Illusie’, door
‘God is niet groot’ van Christopher Hitchens. Kuitert heeft uiteindelijk zijn geloof
verloren. Marcus Borg gelooft nog steeds. Maar wat? Dat is de vraag.
Ik wil leren van iedereen. Van liberale theologen. Van de nieuwe atheisten. Van de
nieuwe atheisten leer ik dat ik God geen projectie van mezelf wil laten zijn. Daarom
sta ik open voor iedere christen, progressief of conservatief. Tezamen rond het
Christus‐mysterie. Met alle verschillende beelden van Christus. Hier voel ik een
spanning, want het past niet allemaal binnen mijn intellectuele kaders. Dit geldt ook
voor hoe je de evangelien interpreteert. Het wordt er allemaal veel spannender op. En
hier komt de theologie van het avontuur weer om de hoek kijken. Misschien kunnen
we het dan wel het scherpste zien. Plaatsen we de wonderen in een spannend
perspectief. Frederic Lenoir zegt het mooi: ‘er een basis is van wonderen, maar er zijn
zeker verfraaiingen in het Nieuwe Testament te vinden’. Tezamen met alle heiligen
zullen we deze wonderen steeds weer serieus kunnen nemen. En hierin de
veelkleurigheid van Christus leren kennen. Zo helpen en dienen we elkaar. We leren de
voor ons onbekende kanten van Christus kennen, door gelovigen waar je in eerste
instantie niet veel mee hebt.
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Zingevings quote 12-5-14 13:03
Comment: ‘Als God bestaat, blijft Hij per
definitie een mysterie voor ons. Ik ben van
mening dat gelovigen niet zouden moeten
proberen het onnoembare af te bakenen,
te omschrijven of te objectiveren. Dat is de
tragedie van de monotheistische
godsdiensten: door God voortdurend te
benoemen, door steeds weer te zeggen
wat Hij is en wat Hij wil, hebben ze Hem
uiteindelijk verstoffelijkt en zijn ze tot
idolatrie vervallen die ze geacht werden te
bestrijden... Als God bestaat, zal Hij altijd
het menselijke verstand te boven gaan, en
ook al heeft Jezus een bijzondere of zelfs
unieke band met God – een idee die de
grondslag vormt van het christelijk geloof
– het zal altijd een raadsel blijven wie Hij
ten diepste is. Dat geeft ook de
beperkingen van van de leer van de Drieeenheid... Ik weet dat het goddelijke me
volkomen te boven gaat, maar ik kan
Christus aanschouwen en me met hem als
‘beeld van God, de onzichtbare
verbinden.’ Bron: ‘God’ – Frederic Lenoir
Zingevings quote 13-5-14 15:47
Comment: ‘Onmiddelijk nadat Petrus de
opdracht heeft gekregen zijn schapen te
leiden, confronteert Jezus hem met de
harde waarheid dat de dienende pastor
iemand is die naar onbekende en
ongewenste plaatsen wordt geleid waar hij
of zij verwondingen zal oplopen.’ Bron:
‘Pastoraat en spiritualiteit’ – Henry
Nouwen

Of waarbij je een spanning voelt. En zo worden we ook voorbereid voor de
beproevingen die we in het leven kunnen tegenkomen. We leren met verwarring
omgaan.
Het licht, om relationeeel te blijven groeien, komt dan uit onverwachte hoek, als een
verrassing. En ook door onverwachte ervaringen. Zelfs door een ‘bijna dood‐ervaring’
in de Ardennen. Ik doe een wedstrijd: wie het eerste de berg op is. Ik ren de vele
treden op. Ik ben als eerste boven, maar boven aan de berg begint alles te duizelen.
Mijn lippen worden ook nog eens blauw. De stemmen van de mensen om me heen
hoor ik langzaam verdwijnen. Wat blijft er over? Als alles langzaam verdwijnt. Ik ben
echter vol vertrouwen, vol rust, totaal geen angst. Ik denk alleen aan mijn madre: wie
zal er voor haar zorgen? De overgave aan de grote gulle Gever blijft over. Tegelijkertijd
blijf ik vol verwachting. Bijzonder om te zien.
Maar de overgave gaat in het hier en nu verder. Ik ben iemand vol ambities en
dromen. Zal ik deze ook kunnen loslaten? Zou ik hierin ook met een paradox kunnen
leven. Aan de ene kant loslaten en aan de andere kant serieus nemen. Dus de richting
van je dromen een bepalen, en tegelijkertijd beginnen waar je bent.
Ik kijk naar mezelf in de spiegel van mijn madres toilet. Ik heb de deur dichtgedaan. Ze
is even aan het rusten. Ik maak haar zo weer wakker. We gaan zo wat lezen. Ik heb
een leuk boek ontdekt, dit ga ik voor haar theatraal voorlezen. Ze luistert dan altijd
geboeid. Ik neem haar mee het verhaal in. Hier in het toilet word ik me pijnlijk bewust
van de jaren die voorbij zijn gegaan. De jaren die ik gegeven heb. Met mijn leeftijd kan
ik nog wat sjoemelen. Ze schatten me midden dertig. Maar als ik heel eerlijk naar
mezelf kijk dan verraden mijn grijze haren mij. Als ik mijn haar los heb dan valt de
schade nog wel mee. Dan ben ik nog niet in de fase van Gandalf de grijze. Maar als ik
mijn haar in een staartje heb dan verspreiden de grijze rakkers zich ineens over mijn
hele hoofd. Ineens wordt ook mijn vergankelijkheid zichtbaar. Die eeuwige jeugd is
ook bij mij een mythe. Het besef dat ik mijn tijd heb weggegeven en dat deze tijd nooit
meer terugkomt geeft een verloren gevoel. Ik omhels dit gevoel. Het is de realiteit.
Mijn enige troost, ik heb het uit liefde gedaan. Dit gevoel van verloren tijd ervaar ik
ook als ik zie dat mijn lichaam minder snel herstelt. Het is nu eenmaal zo: ik ben de
veertig al ruim gepasseerd. Ik moet hier vrede mee sluiten. Ik doe vaak moeilijk over
mijn leeftijd omdat ik vaak een soort afwijzing ervaar. Dat mensen me dan ineens
anders gaan zien. Hij al midden veertig. Dan kan toch niet. Net of ik me dan in een keer
moet gaan gedragen. Ik ben die ik ben.
Ik hou mijn rechterarm in conditie met gewichten die ik thuis heb. Met mijn
rechterarm til ik mijn moeder uit de rolstoel in bed, of op het toilet. Ik doe veel met
deze rechterarm. Als deze arm iets krijgt dan kan ik haar niet meer helpen. Met mijn
gewichten een serie van 5 x 30. Hij moet in conditie blijven. Op deze arm heb ik een
tattoo laten zetten. Het is een teken uit de keltische cultuur. Het zijn drie ovaal
vormige lijnen die een zijn. Voor mij een teken van de liefdesdynamiek die de grote
gulle Gever is, Vader, Zoon en heilige Geest. ‘Goddelijke liefde is de gevende liefde. De
Vader geeft al wat Hij is en heeft aan de Zoon. De Zoon geeft Zichzelf terug aan de
Vader, en geeft Zich aan de wereld, en voor de wereld geeft Hij zich aan de Vader, en
geeft zo ook de wereld (in Zichzelf) aan de Vader terug.’
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Ik geef me elke keer weer over aan deze dynamiek. En uit deze liefdesdynamiek, lees:
liefde in beweging, kom ik ook in beweging en eindig naast de rolstoel van mijn
madre.
Mijn professor zegt het mooi:
‘Het belangrijkste verschil tussen het christendom en andere godsdiensten is dat in
het christendom God niet een statisch iets is, maar een dynamische, pulserende
activiteit, een leven, bijna een soort drama. Bijna, als u me niet te oneerbiedig vindt,
een soort dans.’
Of in een venster op het avontuur in het boek ‘God bewegend bewogen’:
‘Juist de openbaring van God als de Drie‐eenheid maakt duidelijk dat Hij eeuwige,
maar ook actieve liefde is. Er is in Hem een voortdurend actief leven en liefde, voor de
grondlegging van de wereld (Ef.1‐4). Zijn liefde en het eeuwige leven dat Hij aan
mensen openbaart en geeft, zijn niet pas begonnen met de komst van mensen, of met
de zondeval van de mens. Het is een echt geschenk, niet iets wat God voor de
gelegenheid in elkaar heeft geknutseld, maar iets wat er al was, en waarvan Hij ons in
de tijd deelgenoot maakt. Het is een echte openbaring, een openbaring van iets dat al
eeuwig actief en vol Goddelijke energie aanwezig was, en dat Hij ons in de tijd
openbaart. Het is het geopenbaarde geheim van de liefde tussen Vader en Zoon (Kol.
1:13), het eeuwige leven dat Zij samen leefden (Joh. 17:3 en 1 Joh. 5:20). Het is de
gemeenschap, het Goddelijke samen aan tafel aanliggen aan de maaltijd (Joh. 1:18) –
en voor ons niet te begrijpen, alleen maar in metaforen te zeggen en in aanbidding te
aanschouwen. De Vader is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus (Ef.1:3); de
Zoon is de Zoon van God (Gal.2:20) en de Zoon van de Vader (2Joh.3); de Geest is de
Geest van de Zoon (Rom.8:15) en de Geest van de Vader (Ef.3:16). De Vader geeft en
zendt de Geest (Joh.14:16), maar ook de Zoon zendt de Geest vanwege de Vader
(Joh.15:26). De Vader (Ef.4:6) en de Zoon (Ef.3:17) maken woning in de gelovige
(Joh.14:23). De gelovigen worden geheiligd door de Vader (Judas :1), door Christus
(Ef.5:26), maar ook door de Geest (1Petr.1:2). Er is een constante activiteit binnen de
Drie‐eenheid, het bruist van leven.’
Wel apart eigenlijk en weer zo’n paradox: ik heb mijn meest krachtigste fysieke tijd
gegeven aan de zwakste, meest kwetsbare periode in mijn madres leven. En deze tijd
krijg ik nooit meer terug en dit allemaal omdat ik durf mee te bewegen met de Liefde.
Ik stap het toilet uit, ik laat de gedachten aan mijn grijze haren achter me. Ach,
gewoon wat vaker mijn haar los dragen, dan merk niemand er wat van. Zo, mijn reality
distortion field is weer intact.
Ik tuur naar de uitgestrektheid van haar lichaam. Ik weet precies wat er onder haar
nachtjapon zit. Ik ben er zo bekend mee. Ken haar lichaam goed. Ik ken haar lichaam
nog beter dan mijn eigen lichaam. Best wel vreemd. Zoveel plekken schoongemaakt,
wonden verzorgt.
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Goh, wat een geschiedenis vertellen de verschillende landstreken. Op haar beide
polsen zitten littekens. Ze heeft dat verrotte carpaal tunnel syndroom gehad. Ze kon
met haar handen steeds minder goed voelen wat ze vastpakte. Totdat ze geopereerd
werd. Ik zie een rondje gek weefsel op haar rechterwang zitten, haar verlamde wang.
Daar ontpopte zich op een bepaald moment huidkanker. Dat rondje is van de
bestraling. Gelukkig was de tumor niet kwaadaardig. Aan de zijkant van haar
linkerborst een groot litteken. Daar sloeg de kanker ook toe. Het gevaar wegsnijden
was haar redding. Nu zit haar verlamde rechterbeen helemaal vol met wonden. Ze
moeten langzaam genezen. Dat wordt moeilijk. Ze heeft ouderdomssuiker en ze eet
niet goed, en helemaal niet gezond. Haar hiel is een grote doorligplek. En dit komt ook
nog eens omdat ik te laat was met melden. Ik was gewoon te traag. Een vriendin had
het als een aandachtspunt aangegeven. Ik reageerde er niet snel genoeg op, nam het
niet serieus genoeg. En nu is haar hele hiel een grote doorligplek. De bovenkant van
haar voet en haar grote teen zitten ook vol wonden. Dit komt door het stoten van
haar voet. Alles werd een fokking wond omdat er geen bloed door haar been
stroomde. Wat een shit‐periode. Wat een shit‐leven. In deze periode haal ik mijn
krachttermen weer van stal. Deze gebruik ik voortdurend in mijn voortdurend gesprek
met de grote Gever.
Ik wil zo eerlijk mogelijk er doorheen gaan. Ik kan niet anders. En Hij begrijpt het. Hij
begrijpt mijn onheilige woorden omdat Hij zelf onheilig is geworden. Hij is uit liefde
voor mij een vloek geworden. En daarom brengt mijn eerlijke expressie mij in
verbondenheid met Hem.
In mijn spiritualiteit zijn pijn en vreugde wezenlijke bestanddelen. Pijn omdat dit leven
vol pijn zit. Ik kan het beste er zo snel mogelijk mee om leren gaan. Natuurlijk in
afhankelijkheid van mijn spirituele buddie die ook door pijn is gegaan. Ik mag leren dat
rouwklagen bij dit leven hoort. Hier mag ik ruim de tijd voor nemen. Dit rouwklagen
doe ik al in het vertrouwen dat de grote gulle Gever er is, er bij is. Ik doe dit niet alleen
met mezelf maar met Hem. De volgende stap in het vertrouwen is dat er uiteindelijk
iets goeds uit voort mag komen. De laatste stap van pijn naar vreugde heeft met
loslaten te maken.
Zoals de spirituele brieven van de ooggetuigen zo avontuurlijk verwoorden:
‘Wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest
om mijnentwil die zal het behouden.’
‘... vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te
stellen...’
‘elke dag sterf ik opnieuw’
‘ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij’
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Zingevings quote 11-5-14 8:50
Comment: ‘Dat twisten met God zijn
jullie christenen verleerd. Dat is een van
de dingen die jullie van Israel weer leren
moeten. Wij zijn zo diep verbonden met
God en wij vertrouwen Hem zo oneindig,
dat wij met Hem durven twisten. Om zo te
twisten moet je God zeer liefhebben.’
Bron: ‘Morgen zal het pasen zijn’ - A.F.
Troost

Een avontuurlijk venster aangereikt door het boek ‘Vreugde vermengt met pijn’:
‘De strekking is dat we onophoudelijk afstand moeten doen van dingen waar we onze
zinnen op hebben gezet, om de vrijheid te ervaren die de grote gulle Gever voor ons
heeft. Het belangrijkste is het overgeven van onze eigen ik: het verlangen om de
touwtjes zelf in handen te houden. Natuurlijk geven we onszelf niet over om in een
gat te vallen. We doen afstand van iets om alleen de Gever vast te grijpen. Loslaten is
de manier om het kostbaarste bezit in ons leven te laten toenemen: de vreugdevolle
liefdesrelatie die we hebben met de Gever.
Wij zoeken het lijden niet op, maar we weten dat als het op onze weg komt, het door
de grote gulle Gever gebruikt zal worden om ons tot zegen te zijn. De gelukkigste
mensen op deze wereld zijn niet die mensen die geen lijden meemaken, maar zij die er
niet bang voor zijn.
CK Chesterton gaf ons een mooi venster op het grote avontuur:
‘Jezus beloofde zijn discipelen drie dingen: dat ze volledig vrij van angst zouden zijn,
ongerijmd gelukkig en doorlopend in moeilijkheden’.
Op die plek van verwarring was positiviteit creeren nooit het doel. Ik ben nooit alleen
maar bezig geweest met positief denken. Persoonlijk vind ik dat lariekoek. Dat we
alles alleen maar positief moeten bekijken. Voordat je het weet zit je weer onder een
bepaalde prestatiedruk die ons dwingt al het negatieve af te splitsen. Voor mij is
eerlijkheid wat boven alles staat.
Op die plek van verwarring mag ik eerlijk blijven. Ik mag me juist wel eens slecht of rot
voelen. Dit voel ik me vaak als ik van die moeilijke plek met mijn madre thuiskom. Of
als ik met mijn ‘loos’‐ gevoelens (machteloosheid, hopeloosheid en nutteloosheid)
word geconfronteerd. Ik mag deze negatieve gevoelens mij toestaan. Ze mogen er
allemaal springlevend zijn. Alleen ik laat me niet zonder meer door deze gevoelens
bepalen. Ik ga in interactie met deze gevoelens, vraag me af wat de oorzaak van een
bepaald gevoel kan zijn, of wat ik werkelijk diep van binnen voel. Want misschien ben
ik moe of depressief omdat ik te lang gevoelens van boosheid heb onderdrukt. Op die
plek van verwarring heb ik mezelf nooit gevoelens verboden. Als je gevoelens
verbiedt worden ze alleen maar sterker. Eerlijke interactie met gevoel is belangrijk. En
in deze eerlijkheid kan er langzaam een dankbaarheid groeien. En dankbaarheid geeft
energie. Ik kan altijd dankbaar zijn, want ik krijg elk moment, elke ademhaling. We
krijgen voortdurend geschenken, alleen vaak zien we ze niet meer. Persoonlijk kan ik
altijd wel dingen vinden waarvoor ik kan danken. Wat een positiviteit brengt dit met
zich mee. Je hele realiteit kleurt zich. En deze positiviteit neem ik ook weer mee in
mijn denken. Ik kan danken voor alles wat ik krijg. Ik help mezelf om dit allemaal bij
naam te noemen.
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Zingevings quote 11-5-14 8:35
Comment: ‘My tears are the words with
which I tell God of my pain.’ Bron: ‘A time
to grieve’ - Kenneth C. Haugk
Zingevings quote 10-5-14 23:58
Comment: ‘Wij moeten ons veeleer
afvragen van welke denkbeelden en
illusies de depressie ons wil reinigen. De
depressie stelt kritische vragen bij ons
verheven zelbeeld: ‘Ik ben perfect, ik moet
voldoen aan alle verwachtingen en bij
iedereen geliefd zijn.’ Maar ze reinigt ons
ook van religieuze illusies, bijvoorbeeld de
illusie dat God al onze problemen oplost
en op ons verzoek direct geneest van
onze ziekte. Ze confronteert ons met onze
eigen onmacht. We kunnen God niet meer
gebruiken om te bereiken dat het beter
met ons gaat, dat we innerlijk kalm worden
en boven de dingen staan. We kunnen
ons met onze onmacht alleen maar aan
God overgeven. Bij deze overgave worden
we innerlijk vrij van alle eerzucht, van alle
roemzucht, vrij van alles-zelf-willen-doen.
Vrij van de ziekelijke neiging om bij de
mensen een volwassen en spirituele
indruk te willen maken, vrij van de tendens
om God te claimen voor onszelf en voor
onze doeleinden. De depressie kan op
deze manier niet alleen ons zelfbeeld,
maar ook ons godsbeeld zuiveren.’ Bron:
‘Als het leven een last is’ – Anselm Grun

Het boek ‘Als het leven een last is’ opent ons een avontuurlijk venster:
‘De Franse denker Gabriel Marcel, die een filosofie van de hoop heeft ontwikkeld, is
van mening dat optimisten zich afwenden van ongeluk en van het kwaad in de wereld.
Ze nemen de wereld maar heel beperkt waar. Alles wat onaangenaam is, wordt
buitengesloten. Hoop is iets anders. Wanneer je hoopt, dan ben jij je bewust van de
tragiek van het leven met zijn meedogenloze kanten en zijn verlieservaringen. Maar je
blijft niet steken in de wanhoop over je lot. De hoop toont jou een uitweg.’
Door deze hoop geschiedt er een wonder. Door wat ik weet (‘Hij is er ook doorheen
gegaan’) en hoe ik reageer (‘Ik blijf dicht bij Hem en praat voortdurend met Hem’) leer
ik met mijn pijn om te gaan. Voor hetzelfde geld, en misschien wel voor meer geld,
verdoof ik mij met alcohol, seks en drugs. Dit is mij bespaard gebleven. Slecht een
keer heb ik de verleiding gevoeld van alcohol. Dit was in de periode dat mijn zus
stervende was en mijn madre het zwaar had. Toen keek ik naar een aantrekkelijke
gevormde fles alcohol en dacht ik: hiermee zou ik helemaal kunnen verdwijnen, even
geen pijn voelen. Maar dan toch koos ik voor het voortdurende gesprek met de grote
gulle Gever. Ik weerstond toen de verleiding. En door de openheid naar Hem toe kon
ik Zijn troost ervaren. Zijn troost gaat boven alles uit en gaat heel diep, omdat Hij mij
beter kent dan dat ik mijzelf ken.
Op die moeilijke plek kan ik me met mijn machteloosheid verzoenen. In Jezus van
Nazareth heeft de grote gulle Gever zichzelf in Zijn machteloosheid laten zien. Het
beeld van de machteloze God leidt tot een ander zelfbeeld dan het beeld van de
Almachtige heerser. Dit is echter geen machteloosheid voor de grote Gever, waarbij ik
me tegenover Zijn grootheid alleen maar klein voel. Het is eerder een machteloosheid
met God, waarin ik Gods nabijheid ervaar. Die poel van machteloosheid wordt dan een
punt van godservaring. Ook al zak ik langzaam weg. Ook al kan ik niets meer, of waar
ik aan het einde van mijn latijn ben. Waar ik op de klippen van mislukking loop. Op die
plek kan God mij voor Hem doen openstaan. Het voortdurend praten met de grote
Gever voert mij in de ruimte waar God in mij woont en waar niemand macht over mij
heeft. Dit is die bekende paradox van de liefde. Liefde is door haar machteloosheid
machtig is geworden. De liefde waagt zich in de uiterste duisternis en verdorvenheid
en transformeert die. Met als stralend voorbeeld: het leven van Jezus van Nazareth.
En ik mag Hem volgen. Ik volg Hem elke keer weer de diepe duisternis in. De
verwarring en machteloosheid tegemoet, de schijnbare hopeloosheid als metgezel. En
in dit alles blijft mijn levensbeschouwing fier overeind staan. Pas in dit soort situaties
blijkt de rijkdom of armoede van een levensbeschouwing. Wat een genade, mijn
schouwing blijft overeind en is uiteindelijk geen kaartenhuis. De storm is losgebarsten
en ik beweeg op een ‘rots’, om het in de termen van mijn spirituele buddie te
formuleren. Het lijkt een stevig fundament.
Of trekken de beruchte ‘loos’‐gevoelens (machteloosheid, nutteloosheid en
hopeloosheid) me de afgrond van somberheid in? Ik weet het niet, weet ook niet waar
de afgrond eindigt, of zelfs waar die begint. Maar de trekkende beweging omlaag is er
zeker. En langzaam aan word ik somber. Ik kijk naar mijn madre. Een gevoel van angst
overmeestert mij bijna. Wat is er op de bodem van het lijden en verdriet? Het lijkt alsof
ze daar al een tijdje verpoost. Is ze misschien al ergens achter gekomen? Het geheim
van het leven, de ultieme liefde.
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Zingevings quote 11-5-14 6:41
Comment: “We proberen ons gezicht
altijd in de plooi te houden – we doen net
alsof alles ok is. Maar in werkelijkheid
worstelen we met pijn en zaken die we
wanhopig proberen te negeren. Op een
bepaald moment raken we in de knoop.
We raken in de knoop omdat we alles in
orde moeten hebben, maar onze wereld
brokkelt steeds meer af. We raken
verstrikt in ongezonde relaties. We raken
verstrikt en we kunnen er op eigen kracht
niet meer uitkomen en nu komt
hopeloosheid om de hoek kijken. We
beginnen ons schuldig te voelen over ons
gedrag. We wensen dat we er snel uit
kunnen komen maar het lukt niet. Na vele
mislukte pogingen worden we meer en
meer boos op onszelf, anderen en God.
Na een tijdje verandert deze boosheid in
angst dat dingen niet zullen veranderen.
We beginnen ons te realiseren dat onze
pijn, hangups en patronen ons leven
beheersen, en onze angst wordt steeds
meer een depressie. We beginnen
zelfmedelijden te krijgen en daardoor
krijgen we nog meer een schuldgevoel.
Uiteindelijk geven we op en zeggen we: ‘Ik
kan het niet. Ik kap ermee.’ En dan start
de hele cyclus opnieuw.” Bron: ‘Lifes
healing choices’ – John Baker

Ervaart ze dat zelf? Of luistert ze alleen maar naar mijn verhaaltje over een eenvoudige
timmerman die 2000 jaar geleden op deze aarde rondhobbelde. Is mijn praatje van
hoop, liefde, en geloof te ver verwijderd van de realiteit op de bodem van haar hart?
Zij is daar, in haar hulpeloosheid en machteloosheid. En ik sta buiten. Met mijn
verhaaltje. Of heeft ze de ultieme realiteit ontmoet en ze kan het mij niet vertellen,
mede door haar afasie? Of zijn er helemaal geen woorden nodig? En is er een soort
woordloos begrijpen van elkaar, moet ik me hier misschien voor openstellen? De weg
van het zijn in. Gewoon met elkaar voelen, elkaar ervaren.
Een venster op het avontuur uit het boek ‘Als het leven een last is’:
‘In de mystiek wordt gesproken over de ‘donkere nacht’ van de ziel en van de geest.
De ‘donkere nacht’ is niet identiek aan een depressie. Wanneer wij echter onze
depressie aanvaarden, dan kan zij een ‘donkere nacht’ worden, die onze zintuigen en
onze geest reinigt van alles wat wij op God projecteren. Een depressie behoedt ons
ervoor God voor onszelf te claimen. Ze bevrijdt ons van de tendens om God te
degraderen tot een knechtje dat al onze behoeften bevredigt. Door een depressie
krijgen we een heldere kijk op het onbegrijpelijke karakter van God.’
In het boek ‘Empathie’ is die trekkende beweging ook mooi beschreven:
‘God is met ons afgedaald in de afgrond van het schijnbaar definitieve niets. In die
afgrond moet elke mens zowel in de dood als in het leven afdalen, als hij bereid is met
zijn diepste wezen, de diepste grond van zijn bestaan in contact te komen.’
Maar ik weet dat ik op de bodem van de afgrond Hem mag tegenkomen. Als ik
afhankelijk met Hem blijf leven. Hij is er ook geweest. Dit zag ik in het leven van mijn
zus Sonja. In het leven van mijn vriend Joy. In het leven van mijn geestelijke dochter
Ashna. En vooral in het leven van mijn madre. Ik kan de angst omhelzen, de angst dat
ik mijn leven zal verliezen. Dat ik mijn leven weggeven heb, dat ik mijn tijd
weggegeven heb. ‘Wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil, die zal zijn leven vinden.
Maar wie zijn leven zal proberen te behouden die zal het verliezen’. Tegelijkertijd
ontstaat er een ‘gekke’ hoop. Een sterk gespannen gevoel van verwachting. Hoe zal ik
Hem daar leren kennen, in mijn pijn?
Toch ervaar ik heel diep van binnen dat ik door moet gaan op mijn weg naast mijn
madre. Ik heb ja gezegd tegen de liefdevolle uitnodiging om mijn madre te gaan
verzorgen. Ik moet sterk en vastberaden zijn. Ik ga door. Al moet ik het nog tien jaar
doen. De Liefde zal mijn weg leiden. Ik geef mij over. Een quote van Allain de Botton
zegt het mooi: ‘Don’t despair, cause despair assumes that you are in total contral and
that you know the future. You don’t, surrender to events with hope’. ‘Wanhoop niet,
want wanhoop veronderstelt dat je de totale controle bezit en dat je de toekomst
weet. Dit heb je niet en dit ken je niet. Geef je met een hoopvol hart aan komende
gebeurtenissen over’.
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Mijn madre wordt steeds ouder, steeds brozer. Juist die broosheid doet iets geks met
mij. Er ontstaat een gekke tegenreactie. Het leven intensiveert zich. Dit merk ik. Ik
word steeds dankbaarder voor alles wat ik krijg. Ik ben niet alleen dankbaar voor elke
levenstocht, maar word steeds dankbaarder dat ik met mijn madre mag leven en haar
mag helpen. Hij geeft me elke morgen, elke ademhaling.... altijd genoeg reden om
dankbaar te zijn. Ik kom steeds meer tot een soort overgave. Overgave aan de weg
die ik door een diepe overtuiging mag en uiteindelijk moet gaan. Het gaat soms zelfs
zo diep dat het ik me kan voorstellen dat het voelt als een soort bijna‐doodervaring,
maar dan zonder de ervaring van het letterlijk bijna doodgaan. Het lijkt wel een soort
psychodelisch experiment, bewustzijnsverruimend. En binnen dit experiment kan ik
misschien wel zeggen dat er een soort survival van mijn ego plaatsvindt, die zich
alleen maar wilt handhaven. Als ik mijn ego laat sterven, dit leg ik uit als: niet op
reageren, dan komt mijn echte ik, mijn zelf steeds meer in zicht. Ik word steeds meer
uit mijn kinderkamer verdreven, waar alles om mijn ego draait, en ik kom terecht in de
wereld van anderen. Waar ik mij steeds meer mag overgeven aan een verhaal dat
groter is dan mijn kleine ‘oh, zo belangrijke’ verhaal. Ik sluit steeds meer vrede met
het feit dat ik het verzorgen van mijn madre nog tien jaar kan doen. Ik sluit steeds
meer vrede met mijn ‘sterven’. Het opgeven van een huwelijk en opgeven van
kinderen. Ik ervaar uit liefde een sterke drijfveer. Ik ga er helemaal voor in vertrouwen
op mijn spirituele buddie. ‘God heeft ons een gemaakt met Jezus Christus met de
bedoeling dat wij het goede zouden doen, want dat heeft Hij altijd gewild.’ Uit mijn
intieme relatie met mijn geestelijke buddie geeft Hij mij Zijn Geest en daardoor gaan er
vruchten in mij groeien. Als ik kijk naar de vruchten word ik ontmoedigd, omdat
vruchten heel langzaam groeien. Dus ik moet ergens anders naar kijken. En dat is naar
Hem, vertrouwen hebben in Zijn proces. ‘Het goede wat Hij in je is begonnen zal Hij
ook voleindigen.’ Dit is dan mijn grootste vreugde. Om te merken dat ik met mijn
kleine liefde opgenomen word in een grotere Liefde, met mijn kleine kracht
opgenomen word in een grotere kracht. Zoals een kind krijst van vreugde als hij wordt
opgenomen in de grotere kracht van zijn vader, wanneer die hem met het spelen
ronddraait in de lucht.
Het verbaast mij elke keer weer hoe jong mijn madre van hart blijft. Die homo ludens
steekt elke keer weer de kop op. Ze blijft spelen. Zo onverwachts. Ze is zo lief, zo
schattig. Met recht noem ik haar vaak: ‘schatje’. Als ik me door mijn hopeloze
gevoelens mee laat sleuren balt ze haar gezonde vuistje weer een keer. Trekt ze een
link gezicht. En murmelt ze vol overtuiging: ‘Moet je een klap. Denk erom hoor’. Er
gaat op zo’n moment een sprankeling door mij heen. Een gevoel van extase. Ik dwing
mezelf dan om mee te spelen. En doe net of ik bang voor haar ben. Dit vindt ze
prachtig. Ze lacht dan in haar gezonde vuistje. Ze bescheurt zich zelfs. We versterken
dan elkaar. En binnen no time zijn we uit het dipje. We zijn dan even uit ons kleine
wereldje getrokken. We blijven spelen. Ik blijf haar ‘plagen’. Het is een soort ‘heilig
plagen’. Met het plagen provoceer ik haar. En reageert ze op een felle manier op mij.
Ik help haar om even uit haar penibele situatie te komen. Soms ga ik hier te ver in. Dan
is ze niet in de mood om te spelen. En is ze niet gesteld op mijn plagen. Dit weet ze
dan ook duidelijk te maken. Ze slaat me soms behoorlijk hard. Soms is ze echt boos. En
slaat ze me zo hard met haar knokkels dat ze mij behoorlijk pijn doet. Om mijn
schreeuwen moet ze bijna altijd lachen. Soms slaat ze zo hard dat ze zichzelf pijn doet.
Hier moet ze dan ook om lachen.
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We lachen wat af met elkaar. Niemand begrijpt ons. Wij lachen een beetje naar elkaar.
We slaan elkaar en worstelen met het leven. Maar dit doen we in het licht van een
zekere hoop. In het licht van de opstanding van Jezus van Nazareth. In de film ‘The
great Gatsby’ wordt iets interessants ter berde gebracht. Vrij vertaald werd er het
volgende gezegd: ‘Dit is de meest hoopvolle man die ik ooit heb ontmoet. Gatsby
kocht het huis aan de overkant van zijn geliefde. Het groene licht van haar steiger gaf
hem hoop, hij kon haar als het ware aanraken.’ Mijn hele leven met mijn madre, het
spelen en het lijden, speelt zich af in het groene licht van de opstanding. We blijven
naar dat groene licht kijken. Want dat kleurt onze toekomst en geeft ons hoop. Het
graf van Jezus van Nazareth is werkelijk leeg. De grote gulle Gever gaf een
transformatie aan het bestaande, het bekende en dit geeft ons hoop: er is meer dan
wat we met onze zintuigen kunnen ervaren. Misschien wel vele werelden, vele
dimensies. Als we de opstandingsverhalen van Jezus van Nazareth mogen geloven, is
Hij niet meer gebonden aan onze armoedige dimensies. Er is een rijker, voller Leven.
Zoals de eerste volgers van Jezus het mooi wisten te verwoorden: ‘Jezus leeft’.
Een venster op het grote avontuur wordt geopend in het boek ‘God in het vizier’ door
wetenschapper John C. Lennox die Richard Dawkins al een verschillende keren in een
debat liefdevol geconfronteerd heeft:
‘Pasen is niet in de eerste plaats een troost, maar een uitdaging. De boodschap is
ofwel het belangrijkste feit in de geschiedenis of ander een gigantisch bedrog. Als het
waar is, dan is dit het belangrijkste feit in de geschiedenis; nalaten je leven erop aan te
passen betekent een onherstelbaar verlies. Maar als het niet waar is, als Christus niet
is opgestaan, dan is heel het christelijk geloof bedrog, de wereld aangedaan door een
gezelschap geoefende leugenaars, of op zijn minst verwarde simpele zielen. Paulus
zelf was zich hiervan bewust, toen hij schreef: Als Christus niet verrezen is, dan is onze
prediking nutteloos en uw geloof zonder waarde. Bovendien zijn we dan ontmaskerd
als valse getuigen.’ Het licht straalt mijn moeders kamer naar binnen. Ik vang het op.
Het geeft mij hoop. Ik doe nog een venster open. Laat de hoop van de Levende maar
binnenkomen. Welkom Geest van de grote gulle Gever.
‘Het bestaan van de christelijke kerk wereldwijd is iets waar niemand omheen kan. We
vragen ons in de geest van Humes criterium af: welke uitleg voldoet om de
verandering van de eerste discipelen te verklaren?... En het opvallende is dat de eerste
discipelen allemaal Joods waren, een godsdienst die er niet om bekendstaat
enthousiast te zijn over het bekeren van andere volken.... Als we het de vroege kerk
vragen, zullen ze direct antwoorden dat het de opstanding van Jezus was. Sterker
nog, ze stelden dat juist de reden en het doel van hun bestaan was dat ze getuigden
van de opstanding van Christus... primair om te getuigen van het feit dat God in de
geschiedenis had ingegrepen, en Christus uit de dood had opgewekt, waardoor
vergeving van de zonden in zijn naam ontvangen kon worden. Als we de uitleg over
hun bestaansrecht van de vroege christenen verwerpen, op basis van het feit dat het
een te groot wonder vereist, wat zullen we er dan voor in de plaats zetten dat niet
een nog groter beroep doet op ons vermogen om te geloven? Het ontkennen van de
opstanding laat de kerk simpelweg achter zonder raison d’etre, wat historisch en
psychologisch absurd is....
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Zingevings quote 13-5-14 14:33
Comment: ‘And a fifth observation is
fear. Fear is the most frequently
mentioned resurrection response – six
times in these four stories. We’re afraid
when we’re suddenly caught off our guard
and don’t know what to do. We’re afraid
when our guard and don’t know what to
do. We’re afraid when our presuppositions
and assumptions no longer account for
what we’re against, and we don’t know
what will happen to us. We’re afraid when
reality, without warning, is shown to be
either more or other than we thought it
was... It includes all the emotions that
accompany being scared – disorientation,
not knowing what’s going to happen, the
realization that there is far more here then
we had any idea of. But that ‘more and
other’ is God. Fear of the Lord is the stock
biblical term for this either sudden or
cultivated awareness that the presence or
revelation of God introduces into our lives.
We are not the center of our existence.
We are not the sum total of what matters.
We don’t know what’s going to happen
next. Fear of the Lord keeps us on our
toes with our eyes open. Something is
going on around here, and we don’t want
to miss it. Fear of the Lord prevents us
from thinking that we know it all. And it
therefore prevents us from closing off our
minds or our perceptions from what is
new. Fear of the Lord prevents us from
acting presumptuously and therefore
destroying or violating some aspect of
beauty, truth, or goodness that we don’t
recognize or don’t understand... Fear is
accompanied by several other wonderevoking words – amazed (mark 16:5-6),
trembling, astonishment (Mark 16:8),
perplexed (Luke 24:4), frightened (Luke
24:5), wondering (Luke 24:12).’ Bron:
‘Living the resurrection’ – Eugene H.
Peterson

Als het ontstaan van de Nazareners, een fenomeen dat onweerlegbaar in het Nieuwe
Testament wordt bevestigd, een groot gat in de geschiedenis slaat, een gat van het
formaat van de Opstanding, waarmee wil de seculiere historicus het dan opvullen?...
Het ontstaan en de razendsnelle opkomst van de christelijke kerk... blijven een
onopgelost raadsel voor iedere historicus die de enige uitleg die door de kerk zelf
wordt geboden weigert serieus te nemen.’
De Levende heeft ons niet in de steek gelaten, Hij is teruggekomen. Zijn liefde heeft
het laatste antwoord, zelfs de dood kan Zijn liefde niet overwinnen. De laatste vijand
is verslagen. Het graf is leeg. De grootste hoop is niet dat we van alle schaduwen
bevrijdt worden, maar dat we in de dood bevrijdt zullen zijn. ‘Zij die in mij geloven
zullen leven ook al zijn ze gestorven.’
We openen nog een venster op het grote avontuur in het boek ‘Opstanding’ door de
bekende Karl Barth:
‘Wij staan dan onder de vloek die op alle religie ligt. Religie treedt nu eenmaal op met
de waarde en met de pretentie van openbaring... De christelijke pistis, het geloof,
leeft niet van zichzelf, maar leeft van haar relatie tot de trouw Gods. Valt deze laatste
weg ‐ en de loochening van de opstanding door het christelijk monisme betekent dat
zij wegvalt, immers de relatie tot God verandert dan in een relatie tot het oneindige ‐,
dan valt het geloof terug op zichzelf... Zij spreken van de absoluutheid van het
christendom. Maar dat heeft allemaal geen zin als Christus niet is opgestaan en hij
geen categorie op zich betekent. Dan is het christendom zeer relatief. En dat betekent
praktisch: jullie zijn nog in jullie zonden. De zonde is te ernstig om door plechtige
verzekeringen of geestdriftige betuigingen te kunnen worden overwonnen. Zij is een
heerschappij over de mens, niet enkel een hem aanklevend ethisch manco. Zij is met
ons bestaan als Adamskind gegeven en alleen met dit bestaan te overwinnen. Evenzo
staat het met het woord ‘vergeving der zonden’. Het is een ernstig woord. Daarachter
staat de koninklijke machtsdaad van God. Waar vergeving verkondigd en geloofd
wordt, daar breekt een nieuwe wereld aan...’
Ik heb haar weleens een tik gegeven, wanneer de ‘loos’‐gevoelens weer hun tanden
lieten zien. Uit machteloosheid, hopeloosheid en nutteloosheid. Maar ook uit
boosheid, omdat ze niet doet wat ik vraag. Net of ze altijd moet doen wat ik vraag. En
ik word dan ook nog eens bozer en bozer. Zelfs tot het punt dat het lijkt alsof ik
gevangen zit in mijn boosheid. Ik kom er niet los van. Ik praat met de gulle grote Gever
om er uit te breken. Het lukt ook nog. De Gever geeft bevrijding.
Ik heb altijd een schuldgevoel. Het is niet goed, maar het gebeurt. Soms ben ik verrast
dat het iets goeds bewerkstelligd. Ze reageert er goed op en komt uit haar kleine
depressieve wereldje. Mijn tik hielp, ook al was de tik niet goed. De grote gulle Gever
kan met kromme golfstokken toch nog rechte slagen maken. Misschien ervaart ze ook
wel een zekere mate van gelijkwaardigheid. Wat juist haar ook weer een bepaalde
waarde kan geven. Zoals in de film ‘Intouchables’ zo mooi verteld wordt: ‘Waarom
deze verzorger?’ ‘Omdat hij me gelijkwaardig behandelt’. Ik behandel haar niet alleen
als slachtoffer. Ik ontzie haar niet echt, houdt wel een beetje rekening. Ik deel met
haar het leven, in goede tijden en slechte tijden. Goede en slechte gebeurtenissen.
Overwinningen en conflicten.
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Zingevings quote 10-5-14 21:39
Comment: ‘Maar er is een andere reactie,
die misschien nog meer kwaad doet. Dat is
de tendens om de andere kant, de duistere
verlangens, de ongewenste schaduwzijde, te
ontkennen en krachtig te onderdrukken...
Natuurlijk heb ik zwakke plekken, maar dat
maakt me nog niet zwak. Ik heb soms
slechte gedachten, maar dat maakt me nog
niet slecht. Dat is het besef dat we het
onkruid moeten aanvaarden om goede
tarwe te kunnen brengen... Wie nooit gek
doet of boos wordt, kan ook geen
hartstocht koesteren voor wat dan ook... Er
is waarschijnlijk geen psycholoog die zozeer
de nadruk heeft gelegd op zelfaanvaarding
als weg naar zelfontplooiing als Carl Jung.
Voor Jung betekende zelfontplooiing het
integreren van de schaduwzijde. Het is het
groeiende vermogen de donkere kant van
onze persoonlijkheid toe te laten tot ons
bewustzijn, om zo een eenzijdige manbier
van leven te vermijden, waarin we alleen
wat presentabel is voor de buitenwereld
beschouwen als werkelijk onderdeel van
onszelf. Om innerlijke eenheid, totaliteit en
heelheid te bereiken moeten we elk
onderdeel van onszelf aanvaarden en
integreren.’ Bron: ‘Pastoraat en spiritualiteit’
– Henri Nouwen
Zingevings quote 13-5-14 18:58
Comment: ‘Wat daarentegen wel
ergerlijk is, is het aanmatigend opzij
schuiven van alles wat we niet op slag
kunnen begrijpen of verklaren. We moeten
opnieuw de zin ontwikkelen om met grote
geheimen te leven. De belangrijkste
dingen in een leven zijn te groot voor een
pasklare reactie. Ze vragen om stilte en
duurzame beschouwing: je waakt bij het
geheim van het leven. Rijping is nodig,
een langzaam ingroeien in wat ons
overstijgt en ons doortrekt... De verrijzenis
is een van die grote geheimen die wij
mogen doorgeven en die ons overstijgen.
Toen ik me als jonge theologiestudent op
de verrijzenisverhalen toelegde, pluizend
en verklarend, hoor ik nog de stem van
m’n toenmalige geestelijke vader: ‘O, de
verrijzenis. Dat is een groot geheim.’ Hij
vroeg slechts dat ik mij niet zou
aanmatigen de teksten zo te lezen en uit
te pluizen, dat dit grote geheim
geliquideerd werd. Geen analyse – ook de
volgende bladzijden niet – zal het
onderwerp eens en voorgoed uitputten.
Met de jaren is dit besef bij mij scherper
geworden: alle wezenlijke begrippen van
onze geloofstraditie verstaan wij nooit op
slag: liefde, nederigheid, wijsheid, God
zelf – we kunnen die woorden enkel in hun
volheid realiseren wanneer we er jaren
lang bij gewaakt hebben en ermee
geworsteld hebben, wanneer we ze blijven
omgeven met schroom en strijd,
eerbiedige afstand en grote hartstocht...’
Bron: ‘De Jezusruimte’ - Benoit Standaert

Goh, het lijkt wel een soort huwelijk. En zij deelt haar moeilijke leven met mij. En elke
keer weer zijn we weer nederig naar elkaar toe, proberen vol liefde te zijn. Want liefde
is de ultieme realiteit. De grote gulle Gever is liefde en liefde geeft. Ik probeer mijn
madre hier weleens speels mee te manipuleren. ‘Mamma, weet je wat liefde is? God is
liefde. En liefde laat zichzelf zien. Nou, geef me maar een kusje dan....’ Ze trapt er
nooit in. Lichamelijke aanraking is duidelijk geen liefdestaal van mijn madre. Als kind
kreeg ze waarschijnlijk ook niet veel lichamelijke aanraking. Ze is opgegroeid in een
gezin van 13 kinderen.
Een venster op het avontuur uit het boek ‘Zelfreflectie’:
‘In dit boek zal ik vaak benadrukken dat de enige mogelijkheid om je van je pijnlijke
innerlijke complexen te ontdoen, is dat je bereid bent om alles in je onder ogen te
zien, ook die gemene en vunzige neigingen die je met schaamte en weerzin vervullen.
Er is geen andere mogelijkheid. Ik weet echter uit ervaring hoe moeilijk dat is. Dan
blijft er niets meer over van dat mooie, dappere, en deugdzame wezen, dat je in je
verbeelding van jezelf had geportretteerd. Dan kun je je niet langer lekker verlustigen
in de zelfstreling over je eigen voortreffelijkheid boven de anderen.’
Het volle Leven is zichtbaar geworden, zonder schaduw, zonder stof, zonder barst. In
dit licht zie ik haar gebroken lichaam. Daardoor kan ik haar blijven aankijken. Wordt de
pijn ietsje minder. ‘Eens zal vergankelijkheid, onvergankelijkheid aandoen. Alsof we
een nieuwe kleren zullen aantrekken’. Of zoals mijn professor het zegt: ‘we zullen
onze binnenkant aan de buitenkant dragen’. Wat de Geest van de grote gulle Gever
aan de binnenkant heeft bewerkstelligt zal uiterlijk gedragen worden. Zoals
bijvoorbeeld de doop ook een uiterlijke expressie is van een innerlijke realiteit. In het
licht van deze hoop blijven we spelen, elkaar aankijken. Zoals Bono mooi in het
nummer ‘Far away, so close’ verwoordt. Een nummer over onvoorwaardelijke liefde.
Zoals hij het een keer tijdens een concert noemde. Ik heb de tekst er nog een keer
bijgepakt. Het gaat over een vrouw die uitgekotst is door de maatschappij. Die niet
waardig bevonden wordt. Maar toch kiest de hoofdpersoon van het nummer te
blijven. ‘So I’ll stay, till the night will give you up. Stay, when the day will gives it’s
trust’. Dit lied zing ik vaak in de kamer van mijn madre. Ze verstaat de tekst misschien
niet, maar ze ziet wat dit lied met mij doet en hoe het mij moed geeft. Ze verdraagt
mijn zang.
Mijn madre ligt op bed. Al een jaar. De urinelucht vult mijn neusgaten. Mijn lieve
madre heeft in bed geplast. Ruikend merk ik op dat ze waarschijnlijk al heel erg lang in
haar urine ligt. Ik heb dit niet opgemerkt, was druk bezig met het doen van allerlei
dingen. Eten opruimen. Water halen. Kamer opruimen. Tuurlijk heb ik haar begroet.
Maar kon nog even niet echt bij haar komen. Nog niet. Zo was ik al uren bezig. De
urinelucht had echter mijn neusruimte nog niet veroverd. Met de gedachte ‘Lekker
Marcel, waar zit je met je hoofd?’, probeer ik mezelf te straffen. Mijn madre kijkt me
lief aan. De nachtjapon is voor de helft nat. Ik maak de eerste omtrekkende
bewegingen om te verschonen. En ook het bed moet weer verschoond worden. Ze
helpt mij goed mee, voor zover ze kan. Wat een ontroerend tafereel. Ze doet haar
best, in haar kleine wereld. Maar ze kan zichzelf natuurlijk niet omdraaien. Ik draai
haar op haar verlamde zij. Hierdoor raakt ze lichtelijk in paniek.
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Zingevings quote 13-5-14 16:09
Comment: ‘Functionalisme wil
verwerven en beheersen; de honger ervan
is eindeloos. De respectvolle geest kan
dingen laten voor wat ze zijn en de
aanwezigheid van iemand of de
schoonheid van iets vieren zonder iets van
ze te willen.’ Bron: ‘Echo’s uit de
eeuwigheid’ – John O’ Donohue

Ze voelt niet waarheen ze gedraaid wordt. En ze ziet het ook niet, vanwege haar halve
blindheid en haar 30 procent zicht. Het enige houvast is mijn lichaam, dat tevens de
oorzaak van haar turbulentie is. Ze pakt mij beet. Ik voel de paniekerige kneep in mijn
zij. Mijn zij als enige ijkpunt van orientatie. Ze huilt van naarheid. Alweer. Het duizelt
haar voor de ogen. Ik verschoon het lichaam. De kamer vult zich met gekreun.
Want ik pakte haar natuurlijk te onverwachts, ik draaide haar te snel. Ik had het
kunnen weten. ‘Maar Mamma, ik heb maar weinig tijd’. Ze moet nu even in mijn
tijdsschema passen. Ze moet even doen wat ik wil. Ik ben te dwingend aanwezig. Ik
voel me schuldig. Toch probeer ik in alle falen en ellende Zijn stem uit de eeuwigheid
toe te laten. Ik probeer Zijn wind te laten waaien. Door mijn gedachten, in mijn gevoel.
Hij spreekt voortdurend. Alleen vaak hoor ik die aloude stem niet meer. De stem die
de kern vormt van Zijn karakter, Zijn houding naar mij. Deze stem spreekt in en door
Jezus van Nazareth tot de mens. ‘Je bent mijn kind, mijn geliefde, mijn hart verheugt
zich in jou’. De kern van het evangelie wordt hier mooi blootgelegd. Hij houdt
onvoorwaardelijk van mij. Hij zoekt me op op de plek waar ik ben en brengt me op de
plek waar ik hoor te zijn. ‘Voordat wij Hem liefhadden, heeft Hij zijn liefde laten zien’.
Dit soort teksten probeer ik tot mijn hart te laten spreken. Ik onderzoek hoe reeel ze
zijn: ‘Als dat klopt, hoe voel ik me dan? Als dat mijn diepste werkelijkheid is hoe ervaar
ik mezelf dan?’ Dit is de liefde en dit houd ik me voor. Helpen als het eigenlijk niet
uitkomt. Geven als het pijn doet. Energie steken in het welzijn van anderen in plaats
van mezelf. Pijn die anderen ons aandoen incasseren zonder te klagen of terug te
vechten. Dit betekent niet grenzeloos in het leven staan. Het betekent ook niet dat je
je als een voetveeg laat behandelen. Maar ik daag mijn comfortzone uit, en mijn
liefdeloosheid hiermee uit, om mijn leven te laten ontregelen door de liefde. Hierin
schieten we natuurlijk allemaal tekort, maar ik heb het hier niet over een guilttrip. Het
is voor mij een tool om mij uit te dagen. Daar op die plek naast mijn madre. Mijn madre
weet niet van deze tools, maar ze weet mij wel uit te dagen. Ik ben dankbaar voor
haar leven en hoe ze mijn veilige patronen steeds weer ontregelt.
En ik probeer te antwoorden op deze Liefde die zichzelf heeft gegeven, met mijn
gevende liefde. Wanneer ik hiervoor open sta kom ik gelijk in een strijdgewoel terecht.
Misschien vormt dit zelfs wel mijn grootste strijd. Het is een strijd van liefde en pijn.
Want de Liefde dringt mij naar de plek van mijn grootste pijn. Oh, wat is dit een rare
tegenstelling, een paradox, een schijnbare tegenstelling. En deze paradox brengt diep
van binnen een spanning. Een spanning waarin ik moet leren omgaan met liefde en
pijn op hetzelfde moment. En als je deze uitersten in stand houdt en niet kiest voor de
ene kant of de andere, dan kan dit je iets over het karakter van de grote gulle Gever
leren. Dit noemt men in de joodse traditie: het ‘halakic’‐ denken. Dit denken helpt ons
om een goede relationele manier te verhouden tot de grote gulle Gever die een
mysterie is. Tot ‘het mysterie van Jezus Christus’, waar een van de eerste volgers van
Jezus van Nazareth in zijn brief, aan een club leerlingen in de handelsstad Efeze, over
spreekt, is alleen maar te naderen vanuit de paradox. Als je deze spanning niet houdt
en je kiest voor het ene uiterste of het andere dan hou je op het laatst maar een kleine
‘grote’ Gever over. De Gever is dan omsingeld door jouw intellectuele arbeid, en is dus
geen grote Gever meer. Zelfs Einstein vond het een truc om zijn verbeelding steeds
weer tot leven te brengen door paradoxen te overdenken.
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Zingevings quote 13-5-14 15:45
Comment: ‘Het geheim van het
pastoraat is dat wij uitgekozen zijn om van
onze eigen beperkte en zeer
voorwaardelijke liefde de poort te maken
naar de grenzeloze en onvoorwaardelijke
liefde van God. Daarom moet het echte
pastoraat wederkerig zijn. Als de leden
van een geloofsgemeenschap hun pastor
niet werkelijk kunnen kennen en
liefhebben, wordt herderschap weldra een
subtiele manier om macht over anderen
uit te oefenen en begint het autoritaire en
dictatoriale trekjes te vertonen. De wereld
waarin wij leven – een wereld van
efficiency en macht – kan niet als
voorbeeld dienen voor mensen die herder
willen zijn zoals Jezus herder was... Een
dienend pastoraat waarbij de pastor de
kwetsbare dienaar is die zijn of haar
mensen even hard nodig heeft als zij hem
of haar.’ Bron: ‘Pastoraat en spiritualiteit’ –
Henry Nouwen
Zingevings quote 13-5-14 14:52
Comment: ‘Een van de vitale criteria voor
persoonlijke integriteit is of u uw eigen leven
toebehoort of niet. Als u dat doet, als u thuis
bent in uzelf, bent u in balans en vrij. Zelfs
als de storm van lijden of verwarring woedt,
zal deze u niet dakloos maken.’
Bron: ‘Echo’s uit de eeuwigheid’ – John O’
Donohue

Ik denk echt dat de grote Gever het mysterie voor ons gemaakt heeft, zodat we
geleidelijk Zijn heerlijkheid gaan ontdekken. Net zoals de eerste volgers geleidelijk
gingen ontdekken wie Jezus van Nazareth was. Als we ineens met teveel heerlijkheid
geconfronteerd zouden worden, zou ons hart er misschien niet goed tegen kunnen.
Net zoals mensen die te lang in het donker zijn geweest niet goed tegen het licht van
de zon kunnen. Hun ogen moeten zich geleidelijk aanpassen. Dit gewenningsproces
heeft dus te maken met ‘hoeveel’ maak je ‘wanneer’ bekend. De schatjes van de grote
gulle Gever zijn niet voor degenen die snel een oplossing willen. Maar dit is toch ook al
waar als ik naar mezelf kijk. Ikzelf ben toch ook een paradox. En volwassenheid is toch
om steeds beter met jezelf als paradox om te gaan. Niet het kiezen van uitersten is de
weg naar wijsheid of waarheid. Niet passieve minderwaardigheid of passieve
grootheidswaanzin is wijs. Maar het onderkennen van deze tendensen en er mee om
leren gaan. Zoals Brennan Manning zo mooi in het boek ‘Zwerversevangelie’ zegt:
‘Als ik eerlijk ben, moet ik toegeven dat ik besta uit een bundel paradoxen. Ik geloof
en ik twijfel, ik hoop en ik raak ontmoedigd, ik heb lief en ik haat, ik voel me schuldig
als ik me goed voel, en ik voel me schuldig omdat ik geen schuldbesef heb. Ik ben vol
vertrouwen en tegelijkertijd wantrouwig. Ik ben eerlijk en toch speel ik spelletjes.
Aristoteles zei dat ik een rationeel dier ben; ik zeg dat ik een engel ben die een
ongelofelijke hoeveelheid bier opkan. Uit genade leven betekent dat ik mijn hele
levensverhaal eerlijk toegeef, de lichte en de donkere kant. Door toe te geven dat ik
mijn schaduwkanten heb, leer ik wie ik ben en wat Gods genade voor mij betekent.
Thomas Merton zei het zo: ‘Een heilige is niet iemand die goed is, maar iemand die de
goedheid van God ervaart.’
Ik mag het paradoxale omhelzen, want het is er nu eenmaal. Ik ben een
buitenstaander, een toeschouwer. Ik kom op de plek naast mijn madre. Ik zak
langzaam in de wereld van de paradox. De liefde drijft mij naar mijn grootste pijn. Dit
verandert mij meer en meer.
Toch vertrouw ik erop dat met deze paradox in mijn denken en gevoel ik in
vertrouwen kan blijven groeien. Waarom? Omdat mijn spirituele buddie zelf ook een
paradox is. Aan de ene kant heeft die de natuur van Zijn Vader aan de andere kant de
natuur van Zijn moeder. Zijn wezen is goddelijk en menselijk. En in mijn spirituele
buddie merk ik dat de paradox niet erg is. Dat ik voor de paradox niet angstig hoef te
zijn. Ik hoef de paradox niet te snappen, maar ik kan er wel een relatie mee hebben,
omdat Zijn karakter de paradox overstijgt. En met een karakter bouw je tenslotte een
relatie. Er is genoeg vruchtbare grond aanwezig om Hem te vertrouwen. Om een
relatie met Hem te bouwen. Mijn vertrouwen blijft groeien, in mijzelf, maar vooral
vertrouwen in de grote gulle Gever. Langzaam, maar geleidelijk oefen ik me om open
te staan voor vertrouwen. Niet naief, nee, mijn kritisch denken is er ook bij betrokken.
Uiteindelijk creeer je een ruimte in je hart waar vertrouwen ontvangen kan worden. En
als je het diepe Godsvertrouwen dan ontvangt dan wordt het je geschonken, uit
genade. Je mag met open handen ontvangen. En door het vertrouwen in de grote
Gever krijg je ook een nieuw zelfvertrouwen. Want Hij geeft aan jou, dus je bent
waardig voor Hem om te ontvangen. Deze waarde zit niet in wat je doet, maar in wie
je bent. Dan pas kan in mij een gevoel groeien dat ik vrij en onafhankelijk van mensen
ben. Ik besef dan dat de grote gulle Gever mij genoeg is, dat Hij mij geeft wat ik nodig
heb en dat Hij mij waarachtige waarde schenkt.
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Zingevings quote 10-5-14 23:29
Comment: ‘Niet de criticus geeft de
doorslag, niet de man die erop wijst dat de
sterke man struikelt of dat de man van de
daad het beter had kunnen doen, nee, de
eer komt toe aan de man in het strijdperk,
wiens gezicht wordt ontsierd door stof,
zweet en bloed, die dapper vecht... die het
vurige enthousiasme en de grote toewijding
kent, die zich opoffert voor de eervolle zaak,
die in het gunstigste geval uiteindelijk de
roem van de overwinning smaakt, en in het
ergste geval, als hij faalt, faalt met
heldenmoed, zodat hij nooit tot de bange
en lafhartige stervelingen zal behoren
die nimmer de overwinning hebben
gesmaakt, noch de nederlaag hebben
gekend.’ Ted Roosevelt (Amerikaanse
president)

Mijn bro Jean‐Marie Verlinde zegt het heel mooi in het boek ‘De verboden ervaring’:
‘Heel het evangelie is paradoxaal. Het is de paradox van het Blijde nieuws, van de
overwinning van het Leven op elke dood, zelfs wanneer de toegang tot dit nieuwe
leven door de dood heen moet. Daarom hebben we de gave van het geloof nodig om
ons te durven wagen op die weg van Pasen waarop Christus ons voorgaat.’
Ik leef met deze paradox en ik voel de spanning van de schijnbare tegenstelling elke
dag. Liefde drijft mij naar de plek van mijn grootste pijn. Ik wijd me op deze plek toe.
Kan ik de uitersten bij elkaar brengen? Wordt dit eigenlijk wel van mij verwacht? Aan
de ene kant de liefde die ik ervaar en aan de andere kant de pijn die ik voel. Het
dwingt mij vriendelijk om de diepte in te gaan, de weg van verdieping. Ik merk dat
mijn invulling van liefde en pijn veranderd. Liefde als een gevoel drijft mij naar de plek
van mijn grootste pijn, dit is voor mij zeker. Hier leer ik dat liefde niet alleen een
gevoel is, maar een gezonde toewijding van de wil. Pijn is nog steeds een gevoel is,
maar verschuift van egocentrisch naar christocentrisch. Dit betekent dat ik steeds
meer, in afhankelijkheid van mijn spirituele buddie, Zijn perspectief krijg. De
worsteling volgt. In deze worsteling is eerlijkheid het beste, die rauwe spiritualiteit
zoals we ook in de spirituele geschriften kunnen lezen. Elke keer weer mijn hart open
leggen voor de grote gulle Gever. Ik merk dat de grote gulle Gever nadert met Zijn
troost, liefde en kracht, maar ik begrijp Hem niet op een logische manier. Hij past
beslist niet in mijn nauwe intellectuele kaders, en de daarbinnen logische
doorberedering van Hem. Nee, Hij is gelukkig groter dan mijn kaders, en Hij gooit in
mijn logische doorberedenering vaak de heilige knuppel in het hoenderhok. Mijn
heilige huisjes maakt Hij minder heilig. Zoals mijn buddie jaren geleden ook in Israel
rondliep. Hier was Hij ook behoorlijk in de weer om heilige huisjes te slechten. Hij
verzette zich tegen het temmen van de grote gulle Gever door onze beelden, kaders
en beredeneringen. De grote gulle Gever zelf blijft de grote beeldenstormer. Hij
neemt geen genoegen met het feit dat we ‘kleine’ beelden van Hem maken en Hem
met die ‘kleine’ beelden ook nog eens afrekenen. De volgende dialoog heb ik al vaak
gevoerd. ‘Met de grote gulle Gever wil ik helemaal niets mee te maken hebben’.
Iemand die ik ergens tegenkomt. ‘Maar wie is die grote gulle Gever dan volgens jou?’
Mijn vraag aan de betreffende persoon. Dan volgt vaak een kort antwoord, waar een
stereotype beeld meestal aan voldoet. ‘Een god die liefde is... met zoveel ellende in de
wereld’. ‘Een god die natuurrampen gebruikt om... ‘. Mijn vraag is dan meestal: ‘maar
meneer/ mevrouw in die grote gulle Gever geloof ik ook niet’. Meestal volgt er dan
wel een leuk gesprek waarin er veel ruimte is om het meest complete gezicht van de
grote gulle Gever te onderzoeken, hoe Hij zich heeft laten zien in de
wereldgeschiedenis.
De grote gulle Gever die zich laat zien als een schijnbare tegenstelling is het echte
beeld, groter dan onze denkkaders. Gelukkig wel, want als er een Gever is dan moet
Hij in ieder geval groter zijn dan onze denkkaders. Op deze plek waarin we leven met
het ‘grote’ beeld zullen we ontdekken dat het karakter van Jezus van Nazareth
werkelijk te vertrouwen is. En op deze plek komen we waarlijk tot leven. We komen
als het goed is dan steeds meer in overgave, uit vertrouwen, aan Zijn karakter. Want
met een goed karakter bouw je tenslotte relaties. Dus ondanks het paradoxale kan de
relatie met de grote gulle Gever gewoon blijven groeien en zich blijven verdiepen. En
op deze plek van overgave worden we steeds meer een schepsel die werkelijk een
persoonlijkheid wordt zoals wij bedoeld zijn.
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Zingevings quote 13-5-14 14:52
Comment: ‘Omdat hij zo transparant
was konden wij op Daybreak, en vele
anderen eveneens, iets ontdekken van
Gods onvoorwaardelijke liefde. Dat hij er
was, zomaar, zo ongelofelijk waardevol,
dat hielp ons te begrijpen dat ook wij, net
als hij, geliefde en waardevolle en
begenadigde kinderen van God zijn, hoe
we onszelf ook zien, als rijk of arm,
intelligent of geestelijk gehandicapt, knap
of onaantrekkelijk. Zoals een geestelijke
begeleider dat doet, zo bracht hij ons
steeds op zachtmoedige wijze naar die
innerlijke ruimtes die wij doorgaans liever
niet betreden, en zo ervoeren we allemaal
wat onze eigenlijke roeping was. Door het
contact met hem konden we een diepere,
echtere identiteit voor onszelf ontdekken...
In Gods ogen is dat wat verborgen is vaak
het belangrijkste.’ Bron: ‘Adam’ – Henry
Nouwen

Een mens uit liefde in overgave, de enige echte relatie tussen schepsel en Schepper,
zoals deze relatie bedoeld is. Zoals de relatie in de Eeuwigheid ook zal zijn. Hoe meer
onze handen open zijn, in overgave. Hoe meer Hij ze zal kunnen vullen. De grote gulle
Gever zal alles gebruiken om ons op die plek van open handen te krijgen, want alleen
daar kan Hij onze handen werkelijk vullen. Mijn professor zegt het mooi: ‘Als we God
steeds meer toelaten om ons leven over te nemen, dan worden we steeds meer
onszelf’.
Mijn madre ligt op bed. Haar wereld is klein geworden. Ze probeert mij in haar wereld
te trekken. ‘Voel maar eens waar ik in zit’. Kreunen is in deze periode haar tweede
natuur geworden. Ik wil dat ze doet wat ik wil. Ze moet naar mij luisteren. Ik wil dat ze
stil is. Ik kan dit niet verdragen. Ik heb een zware dag gehad, ik ben moe. Ik heb een
luisterend oor nodig. Mijn zucht om te heersen naast haar bed speelt me een beetje
parten. Als zij nu gewoon doet wat ik wil, dan komt het goed. Ik heb maar een
beperkte tijd. Ze moet wel een beetje meewerken. Ze mag wel een beetje dankbaar
zijn. Ik geef mijn kostbare tijd nu al zoveel jaren. Ik vergeet compleet haar situatie. Zij
ligt hier maar de hele dag op bed. Ze ligt, minuut na minuut. Deze lieve vrouw kan
zichzelf nog niet eens omdraaien. Vandaag hebben er weinig mensen met haar
gesproken. Tuurlijk met het wakker worden en verschonen werd ze geholpen. Maar
deze verzorgende praten meer met elkaar dan met haar. Ze pakken haar soms beet
alsof ze een homp vlees is, en geen kostbaar mens. Soms sta ik erbij, en kan ik alleen
maar zwijgen. Ik ben moe geworden om er steeds wat van te zeggen. Na het
verschonen heeft ze waarschijnlijk alleen een stem gehoord die zegt dat haar kopje
met water er staat, maar ze vergeten haar te draaien zodat ze het ook kan pakken.
Wat een ‘oenen’. Het is moeilijk om domheid te verdragen. Maar verdragen leer ik
wel. Mijn madre gaat stug door met kreunen. Ze doet dus duidelijk niet wat ik wil. Ze
trekt haar eigen kreunplan. Ik verhef mijn stem nog een keer. ‘Mamma, ik trek dit
niet’. Ze gaat nog harder kreunen. Ik kan haar wel achter het behang plakken, met
rolstoel en al.
Mijn leven trekt voor de zoveelste keer aan me voorbij. Alle gemiste kansen, gemiste
mogelijkheden, gemiste carriere‐moves en gemiste partners. En mijn madre waardeert
het nog niet eens. Ze negeert mij. Ik projecteer al mijn frustraties op haar. Zij is de
reden van mijn gemiste leven. Ik haal verbaal uit. ‘En nu is het genoeg. Ik heb er
genoeg van. Ik trek het niet. Dat urenlange kreunen’. Ze begint te huilen. Ik voel me
een rotzak. Zij ligt hier maar. Ik kijk haar aan, zoals ik haar al duizenden uren heb
aangekeken. Het verstikkende leven grijpt me naar de strot. Ik voel me zo machteloos.
Ik probeer met deze machteloosheid om te gaan door mijn wil te laten regeren. Als we
nu gewoon doen wat ik wil, dan komt het allemaal goed. Ik begin er zelf ook nog in te
geloven. Mijn madre trekt vaak haar eigen plan, en terecht. ‘Leer van mij, dan ik
zachtmoedig ben en nederig van hart’. Ik heb nog een hoop te leren. Mijn eigen
schaduw achtervolgt mij. Het moet allemaal op mijn voorwaarden, dan voel ik me ok.
Zo niet, dan straf ik haar af. De hartsplooien van een dictator. Wee mij.
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Zingevings quote 12-5-14 12:44
Comment: ‘Zonde is echter geen kleine
bezigheid, hoe akelig ook: het is een
levensgrote bezigheid die de wereld
beheerst. Het is de hoofdoorzaak van
tirannie, oorlog, genocide, moord,
uitbuiting, fincanciele crisis, onrecht; van
falen op internationaal en maatschappelijk
vlak en van gezinnen; van onmetelijk
ongeluk door leugens, bedrog, smaad,
getreiter, diefstal, huiselijk geweld en alle
soorten misdaad... Iedere filosofie die de
zonde bagatelliseert of negeert zoals die
van hun doen, is pure fantasie. Het is
bovendien gevaarlijke fantasie. De
geschiedenis is bezaaid met rampzalige
pogingen om een aards paradijs te
stichten zonder de menselijke zonde
onder ogen te zien – en die pogingen
hebben meestal onvoorstelbaar veel
toegevoegd aan het gewicht van menselijk
ongeluk en lijden... Ik vermoed dat de
echte reden voor de vooral oppervlakkige
reactie van de atheisten niet is dat ze de
zonde geen probleem vinden. Het is
omdat ze er geen oplossing voor
hebben... Zonde is als een kanker: het
ondermijnt de mogelijkheid van werkelijke
vrede, vreugde en geluk. De reden dat het
christelijk geloof er zoveel over te zeggen
heeft is niet een ziekelijke obsessie. Het is
omdat het christelijk geloof zowel een
realistische diagnose biedt voor het
probleem van de menselijke zonde, als
een oplossing aandraagt, die een nieuw
en bevredigend leven vol betekenis met
zich meebrengt.’ Bron: ‘God in het vizier’ John Lennox

Een venster op het avontuur uit het boek ‘7 Hoofdzonden’:
‘Overtredingen als het stelen van waardeloze peren zijn misschien onbetekenend wat
betreft de gevolgen, maar de motivatie die eraan ten grondslag ligt, verschilt niet
werkelijk van dat wat ons tot verschrikkelijke misdaden drijft. We houden van het
kwaad om het kwaad. En onze onvolkomendheden blijven nooit verborgen... dat de
destructieve neiging om anderen te laten lijden en te vernietigen een integraal
onderdeel vormt van onze natuur; omdat ik zonder twijfel steden zal blijven vernielen
die mijn pad kruisen, gehoorzaam aan een innerlijke neiging om kwaad te doen; want
ook al meen ik dat mijn bedoelingen goed zijn, voordat ik het weet ben ik voor de
ander wat die treiteraars voor mij waren.’
Een van de eerste leerlingen van Jezus van Nazareth, Paulus, beschrijft iets
opmerkelijks in zijn brieven aan de volgers van Jezus. Hij spreekt over een doorn in zijn
vlees, opdat hij zich niet teveel zou verheffen. Is het lijden van madre misschien een
doorn in mijn vlees? Een doorn heeft iets ongemakkelijks. Het doet je steeds aan iets
denken. Het is elke keer weer een realitycheck hoe het leven werkelijk in elkaar zit, of
wat het leven mij wilt leren. En deze doorn wordt niet weggenomen. Paulus moet
ermee leren leven. Hij moet leren leven met dat ongemakkelijke, dan pijnlijke. En dit
zal hem voor de rest van zijn leven leren en vormen. Al die pijnlijke beelden in mijn
hoofd. Zijn al die beelden mijn doorn? Ze veranderen mij. Dit weet ik, dit voel ik. Maar
wordt het allemaal ten goede gebruikt? ‘Alle dingen werken mede ten goede, voor
degenenen die van Hem blijven houden en zich steeds weer laten roepen’. Als ik deze
mindset nu vast blijft houden, dan moet er vast iets hoopvols groeien. We gaan verder
op de weg van Jezus van Nazareth.
Ik merk dat patronen in de verzorging zich snel ontwikkelen. Ik doe dingen op de
manier waarop ik het altijd doe. Effectiviteit en efficiency staat dan centraal. Want ik
heb tenslotte ook maar een beperkte tijd. Dit pikt mijn madre beslist niet. Doordat ze
niet met woorden kan communiceren, communiceert ze dit duidelijk met haar vuistje.
Ze haalt regelmatig uit. Dit om mijn aandacht te vragen en iets duidelijk te maken.
Tenslotte ben ik niet alleen een verpleger, een verzorger, die snel klaar moet zijn. Dat
soort mensen heeft mijn madre al genoeg om haar heen. Er zijn hier genoeg
verplegenden die weinig tijd voor haar hebben, weinig echte aandacht. Dus ik doe dit
soms ook. Ik ben dan in haar kleine wereld op een bepaalde manier aanwezig die haar
niet zint. Dit kan ze dan goed duidelijk maken. Ze werkt dan tegen waar ze maar kan.
Ze maakt het me niet gemakkelijk. Het zorgen wordt bijna onmogelijk. Ze remt me,
gaat dwarsliggen. Stiekem geniet ik hier van, van haar strijdvaardigheid. Ze wilt beslist
niet dat het op mijn tempo gaat. Het moet op haar tempo. Niet dat snelle. Het moet
allemaal rustig, met aandacht. Niet als een technische handeling, maar met warmte.
Mijn madre leert mij. Ik neem mijn patronen onder de loep en ga dingen anders doen.
Ze kan heel goed aangeven wanneer er iets niet zint. Ik geniet als ze dat doet. Zo
pittig, zo fier, wat een prachtige vrouw. En zo ook met de vele koekjes die ik voor haar
meeneem. Ik probeer allerlei koekjes uit, elke keer als ik door de supermarkt loopt
denk ik aan haar. Wat ze lekker zal vinden.
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Een keer neem ik de koekjes mee waarvan ze al heeft aangegeven dat ze die niet
lekker vindt. Ze spreekt hartsgrondelijk haar ongenoegen uit. Ze communiceert non‐
verbaal met een hoop gebrabbel hoe ik het in mijn hoofd kan halen om deze koekjes
mee te nemen. Ze heeft iets grappigs. Ze is bijzonder. Door al die jaren heen neemt ze
nog moeite om te brabbelen. Ze moet toch ook horen dat ze brabbelt en toch doet ze
moeite. Mijn schatje.
Ik wil een fase ingaan waarin ik steeds meer het karakter van de grote gulle Gever
naar haar toe communiceer. Doordat ik maar blijf rondbanjeren in bekende patronen,
de functionele patronen, communiceer ik een te arm beeld naar haar.
Ik kom tot een punt dat ik de woorden wil spreken die de grote gulle Gever tegen haar
spreekt. Zodat Hij werkelijk door de woorden dichterbij kan komen. Zoals Jezus van
Nazareth de woorden van grote Gever sprak waardoor Hij ook dichterbij komt. Maar
niet alleen door gesproken woorden, ook door mijn bewegingen, door mijn houding,
door mijn aanrakingen kan ik het karakter, het hart, van de grote gulle Gever dichterbij
brengen.
Maar wat is eigenlijk het karakter van de grote gulle Gever? Mijn madre lijdt. Ik
probeer met haar mee te lijden. Wie is de grote gulle Gever nu in dit hele gebeuren?
Hij geeft alles, maar is Hij voor de rest onverschillig? Of heeft Hij dit allemaal
bewerkstelligt? Is Hij de grote regisseur die geeft en neemt? Zit Hij persoonlijk achter
dit lijden? Deze beelden stuiten mij tegen de borst. Dat Hij actief bezig is ons leven
moeilijk te maken, dit kan ik niet verdragen. Met dit beeld kan ik totaal niet uit de
voeten. Dat drijft mij eerder weg van die verstikkende plek. Met dat beeld in mijn
hoofd kan ik het daar, op die plek, niet uithouden. Maar wat is dan een constructief
beeld? Met welk beeld kan ik het wel uithouden? Wat heb ik nu nodig? Het beeld van
de grote gulle Gever als medestrijder komt in mijn hoofd. Iemand die dit lijden ook
kent, de onrechtvaardigheid ervan en die ertegen in opstand komt. Kan dit beeld als
dominant godsbeeld een plek in mijn leven krijgen en dat het niet alleen maar een
beeld is in het verlengde van mijn behoeften? Of is dit ook weer een ‘klein’ beeld?
Als ik kijk naar de kern van mijn vertrouwen in de grote gulle Gever, dan is dat
gebaseerd op het evangelie. Dit betekent de boodschap die werkelijk verandering
brengt. Wij worden door Jezus van Nazareth verbonden met het goddelijke Leven. In
Zijn Leven zien we het Leven van de grote gulle Gever het duidelijkst werkzaam,
daarom is hij ook de Zoon. Zie ik hier niet dat de grote gulle Gever duidelijk een
medestrijder is. ‘Ik doe alleen datgene dat ik de Vader zie doen’. Als ik naar de Zoon
kijk zie ik de Vader. Met andere woorden: als ik naar Jezus van Nazareth kijk dan zie ik
de grote gulle Gever. Tuurlijk zie ik ook de mens, maar door naar de mens te kijken, zie
ik iets dat de mens overstijgt. Kwam Jezus van Nazareth niet naast de mens die
verloren is. Verloren in egocentrisme, verloren in verkeerde beelden van de grote
gulle Gever, verloren in verkeerde beelden van zichzelf en verloren in verkeerde
beelden van zijn naaste.
Jezus van Nazareth kwam naast mensen en ontfermde zich over hen. Hij kwam naast
ons en gaf ons Zijn liefde, Zijn hoop en Zijn vertrouwen. Hij strijdt met ons, aan onze
zijde. Tweeduizend jaar geleden, maar ook nu door Zijn Geest. Met dit godsbeeld kan
ik wel uit de voeten. Hij staat met ons tegenover onze destructieve godsbeelden. Hij
staat naast ons in ons gevoel van machteloosheid. Hij is met ons.
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Zoals de profeten het al voorspelden, er zal een tijd komen dat de grote gulle Gever
werkelijk met ons zal zijn. ‘Immanuel’, dat betekent ‘God met ons’. De grote gulle
Gever heeft zich werkelijk laten zien als een medestrijder.
En in dit besef komt er weer wat luchtigheid, ruimte om met elkaar te spelen. Ik
benader haar wat plagerig, wat provocerend. ‘Schatje, wat ben je toch een grote meid
geworden’. Of: ‘Denk erom, je kan echt lachen als je het niet doet’. ‘Ben je al wakker?
Als je zielig gaat zitten doen kan je echt lachen’. ‘Goh, wat kan jij chagerijnig kijken
zeg. Heb je daar voor gestudeerd, of zo?’ ‘Mam, je lijkt soms echt een oud vrouwtje’.
Dan kijkt mijn madre me brutaal aan en zegt: ‘Nou....’. Een hoop gemurmel volgt, maar
uit de strekking van het betoog kan ik duidelijk opmaken dat ik niet moet denken dat
ze geen oud vrouwtje is. Wat een schatje. Ze ontroert me.
Soms probeer ik de drukkende sfeer een beetje minder zwaar te maken. Dit neem ik
mij dan voor. Ik loop op de gang naar haar kamer. Ik voel me bezwaard van binnen. Ik
weet vandaag weer niet hoe ik haar zal aantreffen. Ik kom de kamer binnen. Ik hoor
haar ademen, maar zie haar nog niet. Ze ligt verscholen achter haar laken. Ze ligt op
haar zij. Helemaal gekromd. Hoofd naast haar kussen. Bijna tegen het hekwerk van
haar bed. Ik kan me niet voorstellen dat ze zo lekker ligt. Mijn hart doet weer pijn.
Waarschijnlijk dat ze zo al uren ligt. Ik probeer haar zo lief mogelijk wakker te maken.
‘Hallo schatje.’ Ze doet haar ene kijkende oog een beetje open. Ze lacht vriendelijk
naar me. Mijn hart smelt. Ik zet haar een beetje recht. Ze kreunt, vanwege de stijfheid
van haar spieren. Ik doe haar hoofd op het kussen en leg haar recht. Ik huil van
binnen. Arme mamma. Ze kan zichzelf niet uit deze kromme houding bevrijden. Ze kan
in bed bijna niet uit zichzelf bewegen. Voor uren is er geen alternatief, dan dit kromme
alternatief. Ik probeer wat luchtigheid te creeren. ‘Wat ben je toch een slaapkoppie.’
Ik veeg met mijn hand door haar haar. Ze kijkt me weer tevreden aan. ‘Over 30
minuten doe ik je op je andere zij? Of wil je eerder?’ Ze geeft aan dat ze zo, in haar
bevrijdende positie, nog even wilt blijven liggen.’ Ze hoort gelukkig niet dat mijn stem
van emotie overslaat. Mijn hart breekt langzaam, voor de zoveelste keer. Ik lijd met
haar mee, ze doet het zo goed.
Wanneer ze het moeilijk heeft probeer ik elke keer met haar mee te lijden. Met mijn
hele hart. Ik probeer me in te beelden, ik probeer mee te voelen.
Zoals zo avontuurlijk beschreven in het boek ‘Empathie’:
‘Mijn luisteren is vooral: open staan voor wat de ander echt over zichzelf en zijn
innerlijke wereld meedeelt. Zo zoek ik tastend mijn weg door zijn belevingswereld,
met open ogen, met open hart en geest, uiterlijk en innerlijk alert. Deze behoedzame,
fijngevoelige, geleidelijke benadering typeert mijn ‘binnendringen’ in de ander. Alleen
op die manier kan ik alle kleuren en nuances, alle facetten van zijn wereld ontdekken
en begrijpen. Echt doordringen tot de mens die je ontmoet, vraagt tijd.’
Hierdoor schiet ik ’s nachts weleens wakker in bed. Dan grijpt de hele situatie me naar
de keel. Ik heb dan voor het slapen gaan met de grote Gever over haar gesproken. De
beelden van haar lijden zitten nog in mijn hoofd en deze neem ik mee mijn
dromenwereld in. Zeker niet plesant.

149

Maar er zijn ook momenten dat ik niet alleen meelijdt. We zijn dan wat strijdvaardiger
in ons contact met elkaar en de grote gulle Gever. We staan er dan wat hoopvoller in.
We creeren een ruimte waarin de Gever ons kan verrassen. Dit doe ik dan met
woorden en sferen. Ik creeer dan een ‘holy playground’. Ik begin dan te spreken met
de grote Gever, en het begin is altijd zo eerlijk mogelijk. Ik begin waar we zijn, hoe we
ons voelen, hoe onze situatie is. Dan zijn we samen stil. In die stilte kunnen we niet
alles controleren. Er worden ons gedachten aangereikt. Deze noem ik dan ook op. Dan
worden die bemoedigende uitgesproken woorden een soort oases in het midden van
de stilte. Soms reageert mijn madre hierop. Soms ook niet. Dan begin ik zachtjes te
zingen. Mijn madre neuriet mee. Er komen ook gedachten die ons confronteren, die
ons uitdagen om bestaande patronen te verlaten. Of er komen woorden in onze
gedachten vanuit de spirituele verslagen van de ooggetuigen van Jezus van Nazareth.
Deze kunnen soms een behoorlijke confrontatie geven met bestaande gedachten die
we zijn gaan geloven, aangaande onszelf, de ander en de Gever. Hiermee gaan we dan
het gevecht aan. Zodat destructieve gedachten langzamerhand verdwijnen, of minder
bepalend worden. Ons gezang vult de ruimte, in de sfeer zit een bepaalde vrijheid.
Alsof ons zingen de beperkingen van tijd en ruimte overstijgt. Zingen is werkelijk iets
merkwaardigs. ‘God troont op de lofzang van mensen’. Alsof ons zingen verstrengelt
raakt. Mijn krachtige stem verstrengeld met haar gebroken stem. Ik draag haar stem
omhoog. En dit gezang uit de diepte wordt gehoord. Want we krijgen. De gulle grote
Gever geeft verrukking. Zo beschrijf ik het. Er zijn natuurlijk ook andere manieren om
het te beschrijven. Daar kies ik ff niet voor.

Zingevings quote 11-5-14 0:04
Comment: ‘Wanneer je als therapeut
genezing wilt teweegbrengen, moet je de
weg gaan van ‘het onthutste zwijgen’, de
onbevreesde bezinning, het persoonlijk
engagement, het loslaten van zekerheden,
het openhartig tegemoettreden, het komaf
maken psychologisme, een weg van
schouwen en wagen. Als dromen de
koninklijke weg zijn tot het onbewuste, is de
persoonlijke ontmoeting de koninklijke weg
tot de andere persoon. Ik kan de medemens
enkel via die weg bereiken. Het is de enige
weg die hem raakt, die mij echt doet
aanvoelen wat hem kwelt en teneerdrukt,
wat hem wanhopig en angstig maakt. Via de
ontmoeting bereik ik de diepte van zijn
ellende.’ Bron: ‘Ik en jij’ ‐ Martin Buber

Deze tijd behoedt ons ook ervoor om in zelfmedelijden terecht te komen en daar te
blijven. Met de ‘Ach, wat ben ik toch zielig’‐houding schieten we helemaal niets mee
op. Ik zeg dan tegen mijn madre: ‘Mamma, God is vol aandacht voor ons als we ons tot
ons richten met ons spreken. Ook al kan je de woorden niet goed uitspreken. Hij kijkt
naar ons hart. Hij verstaat u heel erg goed.’ Wat ontroerend om haar gesprek met de
grote Gever dan aan te horen. Ik versta er niet veel van. Het is dan duidelijk een
onderonsje tussen haar en haar Maker.
Weer die paradox. God is vol aandacht voor ons. Tegelijkertijd draait het niet alleen
om ons kleine leventje, waarin we ons steeds verder de put in kunnen praten. Er is iets
groters aan de gang, en wij mogen ons hier steeds meer aan overgeven. We kunnen
bevrijd, gered worden van ons kleine verhaal. Onze spirituele buddie is hierin werkelijk
een redder en bevrijder.
Ik zit stilletjes aan haar bed. Ze is ook stil. Alleen haar ademhalen is hoorbaar in de
kamer. We zijn samen voor een half uur stil. Gewoon lekker zijn, met elkaar. Ik vul de
ruimte met mijn gezang, over de grote gulle Gever en wat Hij gedaan heeft. Hij heeft
zichzelf laten zien. Mijn madre blijft stil, maar ze slaapt niet, ze luistert. Daarna ben ik
weer stil. Na een lange stilte zing ik weer. Zo krijgt mijn madre steeds meer een besef
dat de stilte niet bedreigend is, maar een vriend. In de stilte kan ze werkelijk een
omhelzing ervaren van de Gever. Ze neuriet mee. Soms ook niet. Ik heb het gevoel dat
ze geniet, maar ik weet het niet zeker. Ik laat het maar zo. Ze hoeft niet te genieten.
Ze mag gewoon zijn, ook al geniet ze niet. Ik blijf doorzingen. Als ze niet langer wilt,
dan communiceert ze dat vast.
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Zingevings quote 11-5-14 6:34
Comment: ‘But for one who believe in
God, the hinge point is not simply what I’m
capable of. The real question is what
might God want to do through me. ‘I can
do all things through Christ who gives me
strength.’ Bron: ‘If you want to walk on...’ –
John Ortberg

De waarheid dat de grote gulle Gever vol aandacht is zie ik in Zijn Zoon. Maar soms
voelt het niet zo. Dan lijkt het alsof de grote Gever werkelijk onverschillig is en voel ik
me alleen gelaten. Dan helpt het me om weer naar het beeld van Jezus te kijken die
ons door de ooggetuigen‐verslagen wordt aangereikt. ‘Richt je oog op de voleinder
van je geloof’. Ik kijk naar Hem en ik vat weer moed. En mijn madre met mij. Ik neem
haar mee in mijn worstelingen. Ze identificeert zich met mij. Daardoor voelt ze zich
minder alleen in haar worstelingen. We ontmoeten elkaar. En de grote gulle Gever
belooft ook nog eens om in ons midden te zijn. Ons kleine verhaal wordt in een groter
verhaal opgenomen. Onze kleine perspectief wordt opgetild naar een groter
perspectief. We ontmoeten dan ook de grote worstelaar. ‘Mijn God, mijn God waarom
heeft U mij verlaten’. Eerlijkheid regeert, ontmoeting volgt. Niet alleen horizontaal,
maar ook verticaal.
Als ik niet bij mijn madre bent, dan ben ik er qua gevoel wel. Hoe zal het met haar zijn?
Zit ze alleen? Heeft ze pijn? Hoe behandelen ze haar? De vele beelden achtervolgen
me. Ik zie mijn madre genieten als ik er ben. Ik zie haar spelen. Ik zie haar gek doen. Ik
zie haar huilen. Ik zie haar worstelen.
Een bepaald beeld dreigt de boventoon te voeren. Het beeld dat ze alleen zit en op
mij aan het wachten is. Dit beeld zit vaak in mijn gedachten. Er komt ook een gevoel
bij dit beeld. Het gevoel dat als ik er niet ben er niemand komt. Als ik er niet kom dan
verpietert ze, dan overleeft ze niet. Alles is van mij afhankelijk, tata, en hier verschijnt
dan het welbekende messias‐complex.
Ten dele is dit waar. Ik hou haar in leven. Ik maak het verschil. Maar tegelijkertijd moet
ik dat stapje terug doen. Ik ben haar Gever niet. Ik geef haar niet haar ademhaling, ik
geef haar niet het leven. Als ik dit stapje niet terug doe, dan verklaar ik mij god over
haar leven. Dit overleef ik niet. Dit geeft me teveel stress. Ik kan die positie niet
innemen. Ik moet leven in vertrouwen dat de grote Gever haar alles geeft wat ze
nodig heeft om er doorheen te komen. Dit is mijn zonde: ‘het hangt allemaal van mij
af, mijn inspanning, mijn aanwezigheid’. Ik speel gewoon god over haar leven. ‘Als ik
er niet bent dan bebeurt er niets’. Met andere woorden: dan werkt de grote gulle
Gever ook niet. Ik moet leren duidelijk een stapje terug doen. ‘Wees stil en weet dat ik
God ben’. Dit geeft mij minder stress, hierdoor hangt het niet allemaal van mijn
werken, inspanning af.
Ik merk anders dat ik te dwingend aanwezig ben. Ik alles in eigen handen wil nemen.
En hiermee eer ik haar niet. ‘Eer uw vader en uw moeder, opdat het U welga’. Ik eer
haar niet als ik mij God over haar leven verklaar, dat het allemaal van mij afhangt. En ik
ga er zelf ook aan kapot. Ik moet haar ruimte geven om de grote gulle Gever zelf te
ontdekken en Hem niet voor de voeten te lopen door zelf te aanwezig te zijn in die
ruimte die zij nodig heeft en Hij nodig heeft om iets te laten groeien. Groei heeft
ruimte nodig. Liefde heeft ruimte nodig en groeit geleidelijk, daarom bestaat in mijn
optiek liefde op het eerste gezicht ook niet. Er is wel iets op het eerste gezicht, maar
het is beslist geen liefde. Liefde groeit langzaam, in ruimte.
Zo zit deze wereld ook in elkaar. Als de grote gulle Gever liefde is zien we dit ook
terug in Zijn Kunstwerk. Er is overal vrijheid en ruimte om in actie te komen. In deze
vrijheid kan liefde groeien, maar in deze vrijheid kunnen ook dingen gebeuren die de
grote gulle Gever nooit bedoeld heeft. Zo ook met mijn madre.
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Mijn madres ziekte heeft de Gever nooit bedoeld. Hij heeft het haar ook niet gegeven.
Misschien indirect wel. Omdat Hij een mogelijkheid heeft gecreeerd voor
gebrokenheid. Maar Hij is beslist niet direct betrokken. Niet alles wat er nu gebeurd in
deze wereld is de wil‐plan‐droom van de Gever. Dat Hij uiteindelijk alles kan gebruiken
om Zijn dromen te verwezenlijken is weer iets anders. Terug naar de liefde. Liefde
schept ruimte. Ik moet voor mijn madre ruimte scheppen waarin ze helemaal zichzelf
kan zijn. Ik moet niet teveel ruimte in nemen.
Toch moet ik ook een niet te zoetsappig beeld van de liefde hebben. Een bepaalde
agressie kan de liefde kracht geven. Er is confrontatie in de liefde en er is niet alleen
maar ruimte en vrijblijvendheid. Liefde vraagt en eist ook. Maar altijd binnen een
dynamiek van een gezonde relatie waarin er ook weer overgave aan het grote verhaal
is. Dat we elkaar niet gaan claimen of ongezonde druk gaan uitoefenen. Mijn madre
helpt me hier zeker mee, want ik heb het niet altijd door. Het sluipt er snel in: die
ongezonde patronen waarin we te weinig ruimte geven aan de ander. Zoals mijn
monnik het zo mooi verwoordt: ‘we hebben het transcendente nodig, zodat we niet
teveel druk op elkaar uitoefenen’.
Door de eeuwen heen zijn er vele verschillende spirituele disciplines ontstaan
waardoor er ruimte ontstaat in het hart van de mens om iets van de grote gulle Gever
te ontvangen. Ik probeer deze ervaring te organiseren rond het bed en de rolstoel van
mijn madre. We overdenken tezamen de woorden van onze spirituele buddie. Zijn
wijze, hoopvolle, liefdevolle en confronterende woorden verwarmen ons hart. We
laten ze diep zinken. Wat doen ze met mij? Wat betekenen ze voor mij persoonlijk?
Ons voortdurend gesprek met de grote gulle Gever is belangrijk. We storten ons hart
uit met alle frustraties en zorgen. Elke keer is er weer druk van de ketel. We leven
eenvoudig. Het leven heeft mijn madre bijna al haar eigendommen afgenomen. Ze
bezit nu weinig. Kan ook niet anders op die tien vierkante meters waarop ze woont.
Ze heeft nog mooie kleren, haar televisie, een oude muziekinstallatie, wat boekjes
over het koningshuis en over spirituele onderwerpen. Zij leeft heel eenvoudig, en ik
probeer hetzelfde te doen. We zijn samen stil. En ik de stilte proberen we eerlijk te zijn
over wat de stilte met ons doet. Hoe we de grote gulle Gever ervaren in de stilte. Of
misschien ook helemaal niet. We dienen elkaar. Ik probeer de minste te zijn, mijn
madre probeert de minste te zijn. We falen schromelijk. We belijden elkaar onze
schuld en tekortkomingen. En hoe we elkaar niet goed behandelen. We begeleiden
elkaar geestelijk. Zij confronteert mij met mijn ongeduld, overmoed, en
zelfoverschatting. En we vieren samen. Wij zijn dankbaar voor de geschenken die ons
verrassen. Mijn madre hoeft er niet keihard voor te werken. Want ze kan niet veel
meer.
We aanbidden samen, zetten de persoon van Jezus Christus in het centrum van alles.
En proberen vanuit Zijn leven alles te zien. En proberen vanuit Zijn liefde te leven.
We studeren samen, denken samen na over de woorden van Jezus van Nazareth. We
proberen de woorden te onthouden. Mijn madre weet nog heel veel quotes van Jezus
van Nazareth. Ik noem bekende zinnen van Jezus op en laat het laatste gedeelte van
de zin open. Mijn madre maakt ze allemaal af. Ik schrijf zelfs deze woorden en zinnen
allemaal in een boekje. Deze noem ik ‘Mamma’s bijbel’.
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Zingevings quote 13-5-14 15:32
Comment: ‘Onder al het grote wat onze
tijd heeft voortgebracht, loopt een diepe
onderstroom van wanhoop. Terwijl onze
maatschappij haakt naar efficiency en
bestuursmacht, is het hart van miljoenen
mensen in onze op succes gerichte wereld
vol eenzaamheid, isolement, gebroken
verhoudingen, een hunkering naar
vriendschap en intimiteit, verveling,
gevoelens van leegte en neerslachtigheid en
een sterk besef van nutteloosheid.’
Bron: ‘Pastoraat en spiritualiteit’- Henry
Nouwen
Zingevings quote 11-5-14 7:25
Comment: ‘Adam was een vriend voor
me, een leraar, en een begeleider. Hij was
een ongewoon soort vriend, want hij kon
geen uitdrukking geven aan zijn
genegenheid op de manier waarop anderen
dat meestal doen. Hij was een ongewoon
soort leraar, omdat hij niet reflexief kon
denken. Hij was een ongewoon soort
begeleider, omdat hij mij geen enkele
concrete aanwijzing of raad kon geven.’
Bron: ‘Adam’ – Henry Nouwen

Zingevings quote 10-5-14 21:35
Comment: ‘De grootste dienst die we
onze medemens kunnen bewijzen is:
ontvangen en hem het geluk van het geven
gunnen. Want veel geluk in ons leven is
afgeleid van het feit, dat we kunnen geven
en dat onze vrienden bereid zijn onze
geschenken in ontvangst te nemen, ze een
plek te geven in hun leven, en zich daardoor
afhankelijk te laten worden van ons.’ Bron:
‘Wat komt er na de dood?’ – Anselm Grun

We leven met de broosheid van het bestaan. Dat deze broosheid zich plotseling tegen
ons kan keren hebben we al drie keer meegemaakt. Drie keer heeft mijn madre al
kantje boord gelegen. Elke keer denken we weer dat het leven op aarde voor haar
voorbij is. Elke keer krabbelt ze weer op en gaan we trouw door. Kleine dingen met
grote liefde doen. Het grote zit in het kleine.
Totdat ze een longontsteking krijgt. Waarschijnlijk omdat ze onder een airconditioning
in de huiskamer van het verpleeghuis heeft gestaan. Binnen een paar dagen gaat ze
snel achteruit. Ze herstelt van de longontsteking, maar haar lichaam kan de zware
anti‐biotica kuur niet meer aan. Ze is op. Ze probeert nog te eten, elke keer verslikt ze
zich weer. Ik huil van machteloosheid. Ik vraag aan haar de vraag die ik vaak aan haar
hebt gesteld. ‘Schatje, waar denk je dat de Heer je wilt hebben? Hier, op deze aarde
nog, of helemaal bij Hem? Ze geeft geen antwoord. Maar ze stopt met eten. En
drinken doet ze ook niet meer...
De zonsopgang, op de cover van dit boek, volstrekt zich langzaam.

Angst blijft me achtervolgen. De angst voor nog een burnout. Ik scherm mijn
mantelzorg af door veel ‘nee’ te zeggen tegen mijn omgeving. ‘Nee’ op mijn werk,
‘nee’ in relaties. Ik leer mijn grenzen goed communiceren. Leer ook steeds beter
zonder schuldgevoel ‘nee’ te zeggen. Ik voel me geroepen om op die plek van
verwarring te zijn, dus moet ik mijn tijd ook rond die plek organiseren.
Hierin ben ik misschien te ijverig, of te zwart‐wit, teveel een alles of niets houding. Dit
is een valkuil van mijn persoonlijkheid. Ik word teveel gedreven door een angst. De
angst voor het onbekende. Het onbekende in de vorm van intieme relaties. Intieme
relaties kosten energie, en ik weet niet of ik deze energie heb. Ik heb het nu al zwaar
met dat meelijden. Nu is het zwaar, maar ik ga er doorheen. Als ik weer een vrouw
toelaat in mijn leven weet ik niet wat het gaat kosten. Mijn leven met mijn madre en
master gaat door, binnen strikte grenzen. Binnen deze grenzen denk ik veilig te zijn.
Maar deze grenzen zijn misschien wel muren geworden. Mijn hoogmoed en patronen
houden me misschien wel gevangen.
Op mijn werk en in mijn priveleven wordt mijn ego gestreeld. Mensen zien een
bepaalde kwaliteit of vaardigheden in me. Ze willen me laten groeien in mijn werk. Ze
willen mij kansen geven op mij artistiek te ontplooien. Ik voel me gestreeld. Maar kies
toch de ‘veilige’ rol van de martelaar. Ik duw alles van me af. Ik sta er niet open voor.
Langzamerhand ben ik de aanname gaan geloven dat mijn leven pas gaat beginnen
wanneer ik de mantelzorg achter me heb gelaten. Waarom is het hoogmoedig? Ik zeg
te snel ‘nee’. En moet meer open moeten staan om mezelf te onderzoeken. Misschien
is het wel tijd om patronen te doorbreken. Mijn comfortzone te verlaten. Rond die
plek van verwarring heb ik een comfortzone ingericht. Ik ben een beetje eigenwijs. Ik
weet het allemaal zelf te goed. Misschien ben ik ook wel op een andere manier
hoogmoedig. Ik verwacht een schouderklopje dat ik gewoon tegen grote kansen ‘nee’
durf te zeggen.
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Zingevings quote 11-5-14 8:40
Comment: ‘I made a conscious decision
not to be strong. That is, I’d go against the
common culture by purposely trying not to
be totally self-sufficient and unemotional,
by trying not to always put on a tough
exterior, acting as if I weren’t devastated
by the loss... The reason I chose to be
more open and honest is that I’ve seen
way too many people try to be strong,
bottle up their feelings, and try to tough it
out on their own – which not only
increased and prolonged their heartache,
but also deprived them of support from
true friends who really did care.’ Bron: ‘A
time to grieve’ - Kenneth C. Haugk

Tegelijkertijd zit er ook de overtuiging in om te doen wat goed is , no matter what.
Maar och, dat dubbele hart. ‘Ik wil goed doen, maar ik doe niet goed. Ik wil voor de
grote Gever leven, maar ik leef voor mezelf’. Of met de realistische woorden van de
spirituele brieven te spreken: ‘Het goede dat ik wil doen, dat doe ik niet. En het
slechte dat ik niet wil doen, dat doe ik. Ik, ellendig mens.’ Dit is de realiteit. Hier moet
ik mee proberen te leven. Met deze innerlijke realiteit moet ik vol zelfcompassie zijn.
Ik moet mezelf ook durven vergeven met deze dubbelhartigheid en halfslachtigheid.
Ik wil voor de Liefde gaan, maar ik schiet ernstig tekort. ‘Here Jezus, zoon van God
ontferm U over mij’. Een gebed uit de Oosters orthodoxe kerk. Zonder het besef dat
Hij medestrijder is geef ik de moed op.
Een venster op het avontuur uit het boek ‘God is almachtig – maar hoe?’:
‘Maar Hij is op telkens grotere diepten gehoorzaam gebleven aan het enige dat er
voor Hem op aan kwam: liefhebben tot het uiterste. Hij werd daarin zozeer een met al
Gods weggelopen mensenkinderen, dat niemand dieper verloren raakte dan Hij, tot in
helse diepten.’

Vele stemmen wilen mij tot rede brengen. En misschien ben ik soms te zwart‐wit. Mijn
madre wil me ook tegemoet komen: ‘Denk toch aan jezelf.’ Een collega: ‘Het komt een
beetje ziek over.’ De arbo‐arts: ‘het heeft iets pathetisch.’ Een ex‐vriendin: ‘je bent wel
heel extreem.’ Een vriend: ‘Marcel heeft een messias‐complex.’ En nogmaals:
misschien heb ik mijn grenzen soms te strikt georganiseerd, te alles of niets. En
hiermee heb ik vast mensen tekort mee gedaan. Maar mijn leit‐motif was structureel
liefhebben tot het uiterste. Ik ervaar diep van binnen dat het leven me op de plek van
verwarring iets wil leren. Uit liefde mag ik daar zijn.
Door de jaren heen heeft mijn identiteit zich ontwikkeld rond het goed doen. Vele
mensen benaderen me met een bepaalde sympathie omdat ik ‘goed’ doet. Ik cijfer
mezelf weg, dat vinden mensen bewonderenswaardig. Dat ik deze bevestiging niet
moet zoeken is bekend. En dat ik hier niet op moet bouwen is ook bekend. Ook al
kunnen er verkeerde motieven in sluipen natuurlijk. Ik heb ook weleens te koop
gelopen met mijn mantelzorg om sympathie op te wekken. Oh, die ijdelheid. ‘Alles is
ijdelheid.’ Dus daar hoef ik me er in ieder geval niet voor te schamen :‐).
Een venster op het avontuur door het boek ‘Zie mij’:
‘In de Van Dale staat naast de eerdergenoemde betekenissen nog een beschrijving van
ijdelheid: de zucht om door anderen bewonderd en geprezen te worden. Dat zou
thans de meest gewone betekenis zijn. IJdelen bekommeren zich om hoe anderen
naar ze kijken. Ijdelheid draait niet alleen om jezelf, want je wilt je altijd mooi
voordoen voor anderen.’
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Zingevings quote 13-5-14 15:24
Comment: ‘Velen zullen hun vertrouwen
stellen op iemand die tot het uiterste is
gegaan ter wille van een van hen. De
opmerking ‘hij geeft werkelijk om ons’
wordt dikwijls geillustreerd met verhalen
die laten zien dat het vergeten van de
velen ter wille van de ene een teken van
waarachtig leiderschap is... Geloof in de
waarde en zin van het leven, zelfs
tegenover wanhoop en dood, is het
tweede beginsel van christelijk
leiderschap.’ Bron: ‘Pastoraat en
spiritualiteit’ – Henry Nouwen
Zingevings quote 13-5-14 17:25
Comment: ‘Net zoals er mensen zijn die
niets schrijven dat geen meesterwerk is,
zijn er mensen die weigeren in actie te
komen zolang hun motieven niet zuiver
zijn. Hoe weten we of we niet een
verborgen agenda voeren die meer kwaad
dan goed doet? We verdrinken in de
eindeloze draaikolken van morele
vertwijfeling, van zelfkritiek, van eindeloos
afwegen van voors en tegens, terwijl
anderen – met minder goede bedoelingen
– handelen.’ ‘Pastoraat en spiritualiteit’ –
Henry Nouwen

Het is wel grappig dat iedereen instrumenten in de handen van de grote gulle Gever
kunnen worden om ons te vormen. Om te laten zien wat in ons hartje leeft. Of om ons
op iets te wijzen. Het is heel vreemd: ik denk bijna nooit na over hoe mensen van mij
denken. Dit omdat over het algemeen mensen in mijn beleving altijd wel een ‘goed’
beeld van mij hebben. Wat mantelzorg niet met je zelfbeeld kan doen. Het goede
beeld is dan dat ik zorg voor mijn madre en me uit liefde bijna helemaal wegcijfer. Dit
oogt over het algemeen sympathie, met af en toe weleens een kritische noot.
En met dit beeld in mijn hoofd kan de confrontatie met andere beelden weleens uit
onverwachte hoek komen. Een altijd vriendelijke buurvrouw begon me aan te klagen
omdat ik op haar plaatsje zat. Ik was helemaal van slag. ‘Ja’, begon ze, ‘jij bent
helemaal niet zo aardig. En je moeder heeft ook soms genoeg van je. Je doet je wel
aardig voor, maar jij bent het helemaal niet.’ Ik merkte dat me dit veel deed. Wat was
het? Had ik in de tussentijd een beeld van mezelf gevormd dat ik het allemaal zo goed
deed. Maar in de tussentijd behandel ik mijn madre niet goed. Dit klopt ook wel. Ik kan
haar soms achter het behang plakken. Vooral als ik het gevoel heb dat ze verwend
gedrag vertoond. Maar was ik echt een slechte knul. Waarom deed me dit zo veel? Het
botste met mijn beeld van mezelf. Mij wordt laten zien hoe zeer ik verwacht dat
mensen mij alleen maar op een goede manier behandelen. Dit hoeft dus helemaal niet
zo te zijn. Door de jaren heen ben ik daar gewoon van uit gegaan. Wat beelden van
mezelf en beelden van anderen met je doen. Mij gaven ze een bijna onbegrensde
openheid naar veel mensen.
Ik ben vergeten dat ook ik van genade moet leven. Ik heb nergens recht op. Veel
dingen mag ik ontvangen. Steeds weer tot dat punt komen van open handen en niet
vasthouden aan perfecte beelden van mezelf, die gebouwd zijn door overdreven
positieve woorden van mensen. Het was niet mijn verdienste dat ik het al zolang
volhoudt naast mijn madre. Als ik kijk naar het verdragen van haar pijn en haar soms
kinderachtige gedrag. Alsof ze een groot kind is. Door de frontale aanval van mijn
madres buurvrouw merk ik dat ik slecht over mezelf begin te denken. En dat ik haar
priemende ogen ontwijk. Het lijkt alsof ze dwars door me heen kijkt. En ze rekent me
genadeloos af. Ik heb het gevoel dat ik door de mand gevallen ben. Maar is dit
terecht?
Ik blijf met mijn madre zingen. We zijn werkelijk een zingende spirituele tandem met
elkaar. Ook de liedjes die soms een beetje simpel overkomen. Al die woorden hebben
voor mij toch allang een andere, diepere lading gekregen. Ook al zing ik zoetsappig
over liefde, de liefde heeft voor mij allang een betekenis die het zoetsappige
overstijgt. En mijn madre vindt het heerlijk om te zingen. In de sfeer van het zingen
ontstaat er hoop, liefde, vertrouwen, geborgenheid, saamhorigheid en intimiteit. En
deze sfeer wordt uiteindelijk belichaamd in onze spirituele buddie: Jezus van
Nazareth.
Verschillende keren ben ik getuige geweest van een soort wonder. Mijn madre maakt
verschrikkelijke pijn mee. De drie doorligplekken hakken erin. Ok, ze krijgt morfine,
maar ze kreunt veel. Haar wereld wordt steeds kleiner: half verlamd, bijna niet kunnen
praten, half blind, diabetes, bloedarmoede, er groeit iets in haar baarmoeder en ze ligt
de hele dag op bed. En plotseling uit de stilte hoor ik haar zingen.
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Zingevings quote 11-5-14 7:21
Comment: ‘They were proud and
fractious: they tolerated gross immorality,
sued each other in court, flaunted their
freedom in Christ, abused the observance
of the Lord’s Supper, misunderstood the
purpose of spiritual gifts, and were
confused about the future resurrection of
believers. Yet when writing to them, Paul
adressed them as saints or as those
called to be saints... So today we wouldn’t
think of those messed-up Corinthians as
saints. We might call them worldly, carnal,
or immature, but centainly not saints. In
the Roman Catholic tradition, sainthood is
conferred posthumously on Christians of
exceptionally outstanding character and
achievement.’ Bron: ‘Respectable sins’ Jerry Bridges

Met woorden die ik niet kan verstaan vanwege haar afasie. De melodie herken ik een
beetje. Aan het einde van haar zingen komt er een dankwoord uit haar mond: ‘Dank u
Jezus’. Met zoveel passie, zelfs extatisch. Mijn mond valt open, want ze kan toch bijna
niet praten. Ik krijg tranen in mijn ogen. Wat een bijzondere vrouw. Wat een overgave.
Wat gebeurt er precies diep in haar. Is ze daar alleen? Of vindt er een ontmoeting
plaats? Zijn dit haar eigen woorden? Of helpt de Geest van de grote Gever haar Geest
om deze woorden uit te spreken? Ik weet het niet. Het zal altijd een mysterie blijven.
Het wonder van de mens aan de ene kant en het wonder van de grote gulle Gever aan
de andere kant.
Is het werkelijk het karakter van de grote gulle Gever dat Hij op onze plek van
verlorenheid kan komen? Of is geweest? Als de goede Herder zoekt Hij het schaapje
op? Ik beweeg mee met de Geest van de grote Gever, ik word een symbool van wie de
grote Gever is en hoe Hij ons ziet. Hoe Hij zich verhoudt tot ons. En mijn madre wordt
een symbool voor mij. Hoe in de diepte van het lijden Hij er is en dat we daar Hem
kunnen ontmoeten. Er vindt werkelijk een ontmoeting plaats.
Op dit soort momenten voel ik me klein. Mijn madre leert mij wat diepe aanbidding is.
Ik zal nooit meer hetzelfde zijn. Wat een voorrecht dat ik getuige mag zijn van haar
aanbidding. Ik zou bijna mijn schoenen uittrekken. In plaats daarvan leg ik mijn hoofd
op haar buik. Ik leg mijn hand op de verloren kant van haar lichaam. Ze ligt niet alleen
in bed. Ik lig bij haar. Ze stribbelt een beetje tegen alsof ze wilt zeggen dit is mijn
gebied. Het is ook haar gebied, en ik mag even gast zijn. Ik hoop een welkome gast.
Na een tijdje is het gestribbel een beetje over. Ze ontvangt mij in haar gebied. Ik lig
naast dit lichaam, dit gebroken lichaam. Wat is het toch ook een extreme rampplek.
Maar ze doet het zo goed, mijn madre. Ik druk haar gebroken lichaam tegen me aan.
Twee vensters openen zich op het avontuur:
‘God wordt het meest verheerlijkt, wanneer wij het meest tevreden in en met Hem
zijn.’ – Jon Piper
‘Maar wat doet het ertoe: wij weten immers dat de kruisweg uitloopt op het
waarachtige leven, het leven als kinderen van God in Christus. Zo is de Gekruisigde het
model voor al wie beslist zich te engageren in het avontuur van de liefde, tot het
uiterste. De maat van de liefde immers lief te hebben zonder maat: ‘Ik heb geen grote
verlangens meer tenzij dit ene: lief te hebben tot ik sterf van de liefde... Want zoals in
de Drie‐eenheid elke Persoon bepaald wordt door zijn relatie tot de beide anderen, zo
ontvangt de mens, die geschapen is naar het beeld van God, zijn waarachtige
identiteit ook alleen van dat ‘Jij’ dat zich tegenover hem bevindt en waarvoor hij zich
openstelt met de kwetsbaarheid van de liefde. Zo wordt de weg van het kruis tot bron
van leven voor de mensen op aarde. Het is immers de geboorte van onze diepe,
persoonlijke identiteit, die van God komt en die de Geest ons stilaan doet ontdekken,
naarmate we met Hem vorderen op de weg van de liefde, in het spoor van Christus. En
het is een weg van vreugde. Misschien is het zelfs de enige weg die ons naar de
waarachtige vreugde leidt, de vreugde die niemand ons zal ontroven.
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Zingevings quote 10-5-14 23:48
Comment: ‘Grace changed their
perspective. Grace lifted their eyes
beyond the horizon of their pain to a
promise that could not be disappointed
and a love that could not be diminished. In
a sense, it’s a savage grace – the grace
received out of pain and suffering. And
while we might prefer a more comfortable
path, it’s this path of pain that potentially
saves us from the shortsighted and selfcentered existence for which we might
otherwise settle... The life of the Kingdom
is not found in mystical euphoria or
heightened prosperity. To become like
Christ does not mean absconding from the
pain and suffering of the world, but rather
entering fully into it. We want exaltation
without humiliation and resurrection
without death. We pray for angelic choirs,
not demonic tormentors. Our hearts wants
to fly away, not remain shackled to the
oppression and violence of this world. But
the sons and daughters of God – those
who understand their Fathers heart –
continue to sink into humanity; not to be
overcome by it but to minister to it.’ Bron:
‘Sacred wating’ - David Timms

Want als Christus ons leert hoe we in zijn liefde en in die van de Vader kunnen blijven
door de gehoorzaamheid aan het gebod van de broederlijke liefde, voegt Hij eraan
toe: ‘Dit zeg Ik u opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge
worden.’ ‘De verboden ervaring’ ‐ Joseph‐Marie Verlinde
Vriend Jan‐Willem vraagt of hij mij en mijn madre kan filmen. Hoe ik met mijn madre
leef. En om in beeld te brengen wat een mantelzorger allemaal opoffert. Ik beloof
hem dat ik eerst met mijn madre wil overleggen. Persoonlijk ben ik in een nieuwe fase
in mijn leven, ervaar ruimte en sta open voor nieuwe dingen. Bijna gelijk ging de
muziektekst van U2 door mijn hoofd: ‘a city should be shining on a hill’. Is het nu de
tijd om wat we in het ‘verborgene’ hebben gedaan zichtbaar te laten worden? Mijn
madre en ik zijn al in verschillende media geweest. Steeds weer niet om onze eigen
ijdelheid, maar om ons een geschreven brief van Christus te laten zijn, die iedereen
mag lezen. We voelen ons kwetsbaar, maar we kiezen ervoor om ons over te geven
wat de grote gulle Gever met ons leven wilt doen. Ik ben benieuwd of mijn ijdelheid
genoeg gelouterd is, doordat ik veel achter de schermen doe. Een goed signaal is dat
we de publiciteit niet gezocht hebben. De camera vindt ons. We zullen zien.
Ik merk dat ik het toch moeilijk vindt. Ik vind de aandacht van de camera fijn. Eindelijk
uit de anonimiteit. Is deze aandacht een zegen of een vloek? Ik voel me dubbel. Nadat
we gefilmd hebben ligt mijn madre nog in bed. En mijn vriend en ik zitten op een
terrasje lekker in de zon de mooie beelden te bespreken. Het voelt niet lekker. Net of
mijn madre hier te weinig recht mee wordt gedaan. Net of we haar gebruiken voor
een product. Ik deel dit met de cameraman. Hij is begripvol. De camera heeft ook een
therapeutische waarde, aandacht kan goed doen. En tegelijkertijd kan je anderen
ermee helpen. Ik hoor het aan. Misschien dat de grote gulle Gever inderdaad ons
kleine verhaal kan gebruiken voor Zijn grote verhaal.
We gaan dapper door met filmen. Gedurende een jaar volgt de camera ons. We voelen
ons kwetsbaar omdat de camera zo dichtbij komt, maar we geven ons over. ‘Zijn
droom geschiede, niet onze dromen’.
Ik kijk naar mijn madre. Ze ligt met haar ogen dicht op bed. Op haar rug. Het
ruggedeelte van haar elektrische bed is een klein beetje omhoog. Ik beschrijf het
lekkere weer buiten. Er loopt iemand in de straat. Alle details beschrijf ik. Kort en
bondig. Ik speel een beetje met zijn loopje. Mijn madre reageert door een instemming
en een lachje. Twee jonge overburen hebben ruzie. Een vrouw loopt weg. De man
staat haar schreeuwend uit te zwaaien. Hij is waarschijnlijk dronken. Ik zeg tegen mijn
madre dat er veel schaduw in de wereld is. De meeste schuld ligt op het gebied van
relaties. We gaan niet goed met onszelf om, met de ander en uiteindelijk met de Gever
van alles.
Ik kijk weer terug naar mijn madre. We zijn stil. Hoe zou de grote gulle Gever naar mijn
madre kijken? Zou Hij hetzelfde zien als ik? Hoe kijkt Hij naar de realiteit van mijn
madres lichaam? Ziet Hij alleen een stel hersenen die wat seintjes afgeven?
Misschien is er helemaal geen perspectief van de grote Gever aldaar in en voor mijn
madres lichaam. We zijn allemaal gewoon alleen maar materie. Er is niets meer. Geen
geest, alleen maar machinerie. De Swaabs onder ons hebben toch gelijk.
Maar dit is zo in tegenspraak met hoe ik mijn madre ervaar. Ik leef zo close met haar.
Soms zie ik geen gebroken lichaam meer. Ik zie een sterke geest die verlangt om het
lichaam te verlaten. Haar geest is groots.
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Zingevings quote 11-5-14 0:19
Comment: ‘Een ijdel persoon denkt aan
zichzelf. Hij vindt zichzelf erg belangrijk.
Maar hij houdt rekening met de mening
van anderen. Juist omdat hij voor die
anderen mooi wil verschijnen, zal hij
proberen zich in te leven in de ander. Hij is
dus narcistisch – op zichzelf gericht – en
echoistisch – hij houdt rekening met de
mening van anderen. Iemand die een
goed leven wil leiden kan niet zonder een
dosis ijdelheid. We hebben het allemaal
nodig om de balans te vinden tussen
narcisme en echoisme.’ Bron: ‘Zie mij’ –
Frank Meester
Zingevings quote 13-5-14 14:53
Comment: ‘Het moderne humanisme is
het geloof dat de mensheid door de
wetenschap de waarheid kan kennen en
daardoor vrij kan zijn. Maar als Darwins
theorie van natuurlijke selectie waar is,
dan is dit onmogelijk. Het menselijk brein
dient evolutionair succes, niet de
waarheid... Als Dawkins gelijk heeft dat we
het product zijn van gedachteloze
ongeleide natuurlijke processen, dan geeft
hij ons gerede twijfel aan de
betrouwbaarheid van het menselijke
cognitief vermogen en derhalve
onvermijdelijk ook zelf van Dawkins’ eigen
wetenschap en atheisme. Zijn biologie en
zijn geloof in het naturalisme lijken dan
ook met elkaar in strijd te zijn, zonder dat
God er iets mee te maken heeft... Met
andere woorden, het atheisme ondermijnt
zelf juist het verstand dat nodig is om alle
soorten argumenten op te bouwen,
begrijpen of geloven – laat staan
wetenschappelijke argumenten. Het
Atheisme is ten diepste niets anders dan
een geweldig waanidee dat zichzelf
tegenspreekt... het is ironisch te noemen
dat de Nieuwe atheisten klassieke
voorbeelden zijn van juist datgene wat ze
verafschuwen: je herkent ze aan hun
blinde geloof dat elk geloof blind geloof is.
Het is bovendien ironisch dat de Nieuwe
Atheisten niet eens inzien dat ze, hoewel
ze het geloof proberen te vernietigen, zelf
door geloof worden gemotiveerd. Ze
geloven dat de wereld rationeel is en dat
de waarheid belangrijk is... Als ze denken
dat hun visie geen geloof of systeem van
geloven is, waarom proberen ze dan
bewijzen aan te dragen waardoor alle
andere mensen het zouden gaan
geloven.’ Bron: ‘God in het vizier’ - John
Lennox

Dit klopt helemaal met de zin die in mijn gedachten kwam. ‘Marcel, kijk uit hoe je haar
behandeld. Bij mij zal ze een koningin zijn.’ Ze lijkt soms zo onbelemmerd door haar
omstandigheden. Alsof haar omstandigheden haar niet langer definieren. Alsof ze
steeds meer een hemelburger aan het worden is. De eeuwige kwaliteit (griekse woord
voor eeuwigheid) die door haar heen straalt. Ik sta er bij en ik kijk er naar.
Dit wordt ook zo massief gemaakt terwijl ik op vakantie was op Mallorca. Ik hoor een
lied zingen. ‘Here God wij zijn vervreemden door te luisteren naar uw stem. Breng ons
saam met uw ontheemden in het nieuw Jeruzalem’. Een gevoel van verlangen en van
heimwee maakt mij meester. Ik kan alleen maar huilen. Ik krijg een duidelijk plaatje
van mijn madre die in dit leven ontheemd is. Er ontstaat een verlangen in mijn hart dat
in dit leven nooit vervuld zal worden. Zo kan ik het alleen maar beschrijven. En ik kan
er vrede mee hebben. Uiteindelijk zal ik mijn madre echt kennen als we bij Hem zijn.
Dan zal ze niet meer gebonden zijn. Dan zal ze niet meer in een ‘Duikerspak’ zitten,
zoals de hoofdredacteur van het magazine Elle zo duidelijk zijn verlamming beschreef
in de film ‘Diving bell and Butterfly’.
Haar ademen stokt eventjes. Reageert ze onbewust op mijn diepe gedachten? Nee, ze
heeft een onregelmatige ademhaling. Ik heb vaker gedacht dat het moment van
heengaan aanstaande is. Nog niet, het is nog niet haar tijd. We gaan verder met leven
en (ver)wachten.
Maar haar leven is broos. Met deze broosheid ben ik zo bekend geraakt om mee te
leven. Ze is kwetsbaar. Het begint allemaal met een hoestje. Het lijkt een onschuldige.
Ze blijft maar hoesten. De verpleeghuisarts zegt eerst dat het geen longontsteking is.
Het hoestje gaat maar niet weg. De verpleeghuisarts zegt plotseling dat het wel een
longontsteking is. We gaan een turbulente week in. Negen dagen later gaat mijn
madre heen. Op weg naar haar grote Liefde. Ze laat mij achter, met al mijn jaren van
opoffering. Zo snel is ze gegaan. Ik besef het nog maar amper.
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Zingevings quote 13-5-14 14:53
Comment: ‘De tegoeden van deze wereld
zullen waardeloos zijn wanneer Christus
komt of wanneer wij sterven, en beide zijn
aanstaande.Deze kennis moet onze
investeringsstrategie radicaal beinvloeden...
Je hart zal altijd zijn waar je geld is... Als
gelovigen in Christus, geeft onze theologie
ons een perspectief. Het leert ons dat ons
leven het voorwoord is, niet het boek. Het
zijn de voorbereidingen en niet de
gebeurtenis. Het stemmen en niet het
concert... Ik denk dat ons leven twee fasen
hebben, in de termen van een punt en een
lijn. Ons leven hier op aarde is de punt en
eindigt. Het is kort. Maar vanuit een punt
ontstaat een lijn die voor altijd doorgaat. Die
lijn is de eeuwigheid, die de christenen in de
hemel zullen doorbrengen... Net als
evangeliseren, bijbelstudies en morele
reinheid is het geven leven voor de lijn. Het
draait allemaal om perspectief.’
Bron: ‘Eeuwige beloning’ – Randy Alcorn

DISCIPEL‐LESSEN in dit landschap van het avontuur
‐ ‘Leer van mij dat ik nederig en zachtmoedig ben van hart’
‐ In nederigheid mag je jezelf laten zien, jouw unieke kleur, maar in nederigheid kan je
ook weer een stapje terug doen
‐ Nederigheid uit zich in ons denken, handelen en ons gevoel
‐ Ik neem mijn denken serieus, en denk kritisch na, maar kan een stapje terug doen, en
ruimte maken voor andere denkpatronen
‐ Ik handel, ben actief, laat mezelf zien, maar kan ook een stapje terug doen, en ruimte
maken voor iemand anders
‐ Ik voel wat er in me omgaat en beschrijf het, maar kan ook een stapje terug doen, en
ruimte maken voor andere gevoelens
‐ Nederigheid kan zich al uiten in kleine dingen, bijvoorbeeld in een gesprek, waarin je
alleen maar luistert en expres een stapje terug doet
‐ de grote gulle Gever vindt ‘kleine’ daden uit liefde gedaan misschien wel belangrijker
dan onze grote visionaire plannen
Het avontuur vervolgt zich...
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Mijn godsbeeld
in dit landschap van het avontuur:

God, de Lijdende
Zijn dichtgeslagen oog kijkt me aan.
Machteloosheid regeert.
Hopeloosheid regeert.
Nutteloosheid regeert.
Hij lijkt zo gevangen.
Eens zo krachtig.
Eens vol overtuiging.
Zijn woorden klonken betoverend.
Nu lijkt alles voorbij.
Is God daar ergens aanwezig?
Daar ergens in dat geslagen lichaam.
In dat vervloekte lichaam.
Dat gebroken lichaam.
Het ademhalen is bijna voorbij.
Het is bijna ondraaglijk naar Hem te kijken.
De godverlatene.
Hoe verwarrend is dit aanblik.
Deze was toch van God gezonden?
Nu zo verlaten en alleen.
De verwarring is compleet.
Het is voorbij.
We waren vol hoop.
Nu nadert het einde.
Het is beklemmend.
‘Waarom heeft U mij verlaten?’
Ik weet het allemaal niet meer.
Ik blijf kijken, ik geef niet op.
Blijf voelend met mijn hart.
Het beeld is ondraaglijk.
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OVERTUIGINGEN
waarop ik vertrouw in dit landschap:
(door het aanbidden met hart, verstand, verbeelding, geweten en wil)
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Ik hoef niet bang voor de dood te zijn, Hij is er ook doorheen gegaan
Mijn leven ontvouwt zich in het licht van de opstanding van Christus
De strijd speelt zich af op het gebied van vertrouwen, gespannen verwachting
en liefde (geloof, hoop en liefde)
Het is goed om te blijven voelen, ook al doet iets pijn
Ik kan Hem overal leren kennen
Ik kan overal door Hem verrast worden

Het avontuur lonkt...
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Hoofdstuk 6

DOOD & OPSTANDING

Mijn monnik slaat in het boek ‘Leven vanuit de dood’ de spijker op z’n kop: ‘Door de
eeuwen heen hebben filosofen en theologen nagedacht over het mysterie van de
dood. De dood was de testvraag van elke filosofie. Van haar hing af of de filosofie
solide was of niet. Het ging dan niet alleen om de vraag hoe dood en leven
samenhangen, maar ook hoe met zich het gebeuren zelf van de dood en het leven na
de dood moest voorstellen’.
De grote leegte gaapt mij aan, het grote niets. Zo kan ik het heengaan van mijn madre
het beste beschrijven. Ik zeg tegen mijn Heer: ‘Hier is mijn moeder Heer’. Ik spreid
mijn beide armen uit naar haar lichaam. Naar haar lichaam dat ik 17001 uur verzorgd
heb.
Mag ik er nu op vertrouwen dat ze thuis is? Bij haar grote Liefde? Haar kleine beperkte
verbanden zijn opgelost. Ze is vertrokken. Ik zag haar vertrekken. Mijn hand was op
haar hoofd. Ik kan haar niet vasthouden of vangen met mijn hand. Maar ze vertrok. Is
ze nu eindelijk thuis? De eerste volgers van Christus waren zeker van hun thuiskomst:
‘Ik word naar twee kanten getrokken: enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij
Christus te zijn, want dat is het allerbeste; anderzijds is het omwille van u beter dat ik
blijf leven.’ Waarschijnlijk omdat Hij zelf die woorden had gesproken: ‘Wie in mij
geloofd zal leven ook al is hij gestorven’ en ‘In het huis van mijn Vader zijn vele
woningen.... Ik ben de weg naar die woningen’. Voor het gemak weer even vrij
vertaald.
Haar lichaam dat ik heb proberen te beschermen, te koesteren. Haar broze,
kwetsbare, oude, stijve lichaam. In dat beschermen en koesteren faalde ik natuurlijk
schromelijk. Ik kon niet altijd in dat verrotte verpleeghuis blijven. Altijd maar dat
gevoel dat ze daar niet veilig was. Dit nam je overal mee naartoe. Dit was natuurlijk
deels terecht. Ze had al zoveel daar opgelopen: gebroken heup, gebroken arm,
doorliglekken. Vaak dacht ik: ‘Ik haal haar in mijn huis. Ik bouw haar eigen kamertje,
aan de zijkant van mijn huis. Daar zou ze kunnen wonen, daar zal ze gelukkig zijn. Het
zou kunnen, dan ga ik haar zelf verzorgen. Dan is ze eindelijk veilig, in mijn huis’. Toch
heb ik het niet gedaan. Waarschijnlijk zou ik dan helemaal verdwijnen, in haar kleine
wereldje. Ik zou dan helemaal kapot gaan. Niet alleen vanwege het verstikkende, maar
vanwege het grote verdriet. Dat denk ik dan.
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Zingevings quote 13-5-14 14:54
Comment: ‘Bezonnen ben je wanneer je
over alles nadenkt en wanneer je vol
aandacht in deze wereld leeft.
Rechtvaardig ben je wanneer je op een
goede manier leeft, wanneer je recht doet
aan je eigen wezen, maar ook aan de
mensen in je omgeving. En vroom ben je
wanneer jij je er altijd van bewust bent dat
je leeft voor het aangezicht van God en in
een relatie met God. De hoop op de
eeuwige voltooiing wil ons zodoende niet
uit de wereld wegleiden, maar ons er
binnenleiden. Ze wil ons opvoeden tot het
ware mens-zijn... Van oudsher zagen de
mensen de dood als een uitdaging om
bewust en intens te leven. De dood laat
zien dat ons leven beperkt is. Daarom
nodigt hij ons uit om onze tijd te benutten.
We moeten de ons toegemeten tijd leven
op een manier die in overeenstemming is
met ons ware wezen. Daarbij gaat het er
niet om onszelf onder druk te zetten en
zoveel mogelijk te presteren in deze tijd.
Deze druk zou ons beletten om het
geheim van het nu te onderkennen en de
persoon met wie wij op dat moment te
maken hebben, in zijn uniciteit
ontmoeten... Want alle wijzen hebben het
er steeds over dat iemand alleen werkelijk
kan leven wanneer hij vrij is voor het
huidige ogenblik. Vrij voor wat hij op dat
moment doet, vrij voor de persoon die hij
op dat moment ontmoet, en vrij voor het
geheim van de stilte die hem omgeeft...
De gedachte aan de dood wil ons leven
intenser maken, opdat wij met open ogen
en oren leven. En zij wil ons uitnodigen
om op deze wereld getuigen te zijn van
een hoop die boven deze wereld uitwijst.
Juist als getuigen van deze hoop worden
wij een zegen voor deze wereld, die de
tendens heeft om zich in zichzelf op te
sluiten. Onze hoop maakt de wereld
ontvankelijk voor God. De hemel gaat
open boven deze wereld en maakt het
leven op aarde menselijker.’ Bron: ‘Leven
vanuit de dood’ – Anselm Grun

Allemaal herinneringen die door mijn hoofd gaan. Het lichaam van mijn moeder ligt
stil. Geen ademhaling, geen huilen meer, geen gekreun. Zolang heb ik hiernaar
geluisterd. De strijd is gestreden, de goede strijd. Ik laat alles door mijn hoofd gaan. Ik
hou het niet tegen. Al het strijden, alle teleurstellingen, alle tegenslag. Ik sta het toe.
Deze ruimte heb ik nodig. Iedereen die mij hierin probeert te belemmeren wijs ik de
deur. Iedereen die er niet werkelijk voor mij is breng ik op grote afstand.
We hebben de rampplekken van de twee verpleeghuizen bewoonbaar proberen te
maken, mijn heengegane zus Sonja, mijn zus Hilda, broer Peter en zwager Hans,
vriendin Michelle, vriend Johan. We hebben het in ieder geval geprobeerd, en dapper
ook nog. We zijn voor niets weggelopen. Ik ben er niet voor weggelopen. Zoveel uren
aldaar gespendeerd.
Nu, met haar heengaan, lijkt het allemaal voor niets geweest. zo lijkt het. En ik mag
gewoon eerlijk zijn, en alles laten passeren. En toch heb ik altijd gezegd: ‘ik wil mijn
madre afleveren, overgeven aan Hem’. Maar op het moment supreme lijkt het alsof Hij
er niet is. Dit is een bijzonder pijnlijk gevecht. Ik heb mijn verwachtingen. ‘Hij moet er
op dit moment op een bijzondere manier zijn’. Juist nu. De Heer die door de jaren
heen trouw is geweest, en mijn madre die zo lang trouw aan Hem is geweest. Elke
keer weer haar hart aan Hem toe vertrouwen. Haar hart uitstorten. Is het dan toch
een illusie geweest? Het voelt zo. Dat we door de jaren heen hoopten dat Hij er was,
ons onzichtbaar vriendje.
Toen ze nog bij bewustzijn was vroeg ik nog: ‘Mam, voel je je hopeloos?’. In al haar
broosheid schudde ze nee. Haar lichaam schokte helemaal. Wat een bijzondere vrouw.

Zingevings quote 11-5-14 8:29
Comment: ‘I’m typically a strong
advocate for selflessness, servanthood,
and caring for others. But when I talk with
grieving people, I strongly encourage
them, for once in their lives, to put their
own needs first. Grief is a time when
people need to spend extra time and
energy taking care for themselves... Grief
takes time, and grief is work. Much of this
is emotional work... When people spend a
sizeable amount of their time caring for
others, it becomes easy to neglect their
own needs by continuing to focus on the
needs of other people... Remember that
one of the most important ways to care for
those who depend on you is to take good
care of yourself. If you are attending to
your own needs in healthy ways, you will
be much more capable of meeting their
needs as well... it’s important to eat well,
get adequate sleep, exercise regularly,
and be careful with your use of alcohol
and medications.’ Bron: ‘A time to grieve’ Kenneth C. Haugk

Ik heb de laatste momenten met haar gekregen. Is dit ‘an sich’ een geschenk? Of denk
ik een geschenk te zien? Net zoals ik denk ons onzichtbare vriendje te ervaren.
Misschien is er helemaal geen geschenk. Helemaal geen Aanwezigheid. Het is zo’n
mystieke ervaring geweest, die wetenschappelijk heel gemakkelijk opgewekt kan
worden. Gewoon lekker mijn hersenen beinvloeden, een bepaald gedeelte dan. De
wetenschap weet precies hoe ze iets moeten opwekken. Er is geen werkelijke
aanwezigheid buiten mezelf. Ik dacht het alleen maar.
Toch voel ik dat ik moet praten, maar tegen wie? Tegen die Aanwezigheid waarvan ik
altijd heb gedacht dat die mij snapte. Ik twijfel nu, meer dan ooit. Is er wel iemand?
Geen mens kan mij begrijpen, daarvoor is de weg te lang geweest en te eenzaam. En
nu ben ik op een punt gekomen dat er misschien ook geen God is. Althans niet de
beelden die ik van God heb of had.
Kan ik terugvallen op het feit dat Jezus van Nazareth werkelijk heeft geleefd? En dat ik
kan vertrouwen op de verslagen van de ooggetuigen. Dit heb ik mijn madre altijd
voorgehouden. En zij ging er in mee. Zij vertrouwde mijn woorden over deze Jezus.
Volgens de ooggetuigen heeft Jezus van Nazareth werkelijk geleefd, en hij heeft ook
van die unieke woorden gesproken. Door Hem is die bovennatuurlijke God realistisch
genoeg geworden, dichtbij gekomen. Ik waag de sprong van het ‘grote gesprek’ weer:
‘Vergeef me Heer, als ik U zo klein maakt, zo klein als mijn subjectieve ervaring. Reken
me niet af. Laat mij geen hard hart krijgen. Ik wil met u blijven wandelen. Zoals mijn
madre met u bleef wandelen. Ik wil, tijdens deze wandeling hier op aarde, de moeilijke
vragen niet uit de weg gaan.
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Zingevings quote 13-5-14 16:17
Comment: ‘Een van de grote vruchten
van het lijden is mededogen. Als u door
lijden bent heengegaan, verzacht dat de
hardheid die misschien in u aanwezig
is.Tolstoi heeft gezegd dat het onze grote
plicht als mensen is in elkaars harten het
zaad van mededogen te zaaien. Dat
gebeurt in vriendschap. Als u lijdt en uw
vriend of vriendin weet wat lijden is voelt u
de verwantschap en het begrip dat u echt
een toevlucht kan bieden. Begrip is een
van de weinige toevluchtsoorden waar
lijden kan worden opgevangen.’ Bron:
Echo’s uit de eeuwigheid – John O’ Donohue

Ik heb altijd geprobeerd eerlijk te blijven. Ook in mijn relatie met U. Niet te goedkoop.
Heb geprobeerd om heilig te worstelen. En onze relatie heeft er nooit onder geleden.
Althans wat mij betreft niet.’ Dit praten lucht op.
Ik sta in een eerlijke traditie. Ik mag eerlijk beschrijven wat een mens kan ervaren in de
relatie met de Allerhoogste. ‘Mijn God, mijn God, waarom heeft U mij verlaten.’ Als
een mens in goed gezelschap verkeert verrijkt dat zijn leven. De eerste volgelingen
van Jezus waren ook eerlijk: over hun verraad van Jezus, over hun verloochening, over
hun lafheid, over hun falen. Het is juist, denk ik, een mooi gezegend gebed: ‘Heer laat
me zo eerlijk mogelijk zijn, dat het zelfs pijn doet’. ‘De oprechten van hart zal het licht
opgaan’, klinkt in mijn oren. Ok, gelukkig... Hij staat aan mijn zijde. Hij is een
medestander in dit alles. Nu kan het ‘genezend’ proces beginnen, nu kan ik mijn pijn,
frustraties en teleurstelling nog eerlijker onder ogen zien. Mijn moeder, waar bent u
nu? Ziet u mij, op dit moment? In uw vrijheid, uit uw isolement. Bent u nu al gekend?
Of bent u onderweg naar die totale geborgenheid, verbondenheid? Ziet u mij? Bent u
tot rust gekomen?
Ik druk haar ogen dicht. Die ogen die mij zo lang hebben aangekeken. Vol
verwachting. Zo liefdevol. Ze was zo afhankelijk geworden. Ze verwachtte. En ik stond
graag klaar. 18,5 jaar was ik haar butler. Dit grapte ik weleens tegen haar. ‘Mam, u
bent de enige hier op de verpleegafdeling met een butler’. Ze moest er om lachen.
‘Nou he’, kwam er altijd assertief speels uit. Ik genoot hier altijd zo van. In de moeilijke
omstandigheden zo speels, zo sterk. Wat een mooie vrouw. Het was mijn parttime‐
job, het kostte mijn leven. Maar ik heb het elke keer met liefde gedaan. Nu was het
stil. Ze was weg, overgegaan.
Haar gezicht zo wit. Haar lijdende gezicht. Haar lijdende oog, blind, rood, half dicht. En
haar andere oog, die mij altijd zo verwachtend aankeek. Ze was zo lief. Zo bijzonder.
De woorden die ze zo nu en dan kreeg, want spreken kon ze niet, waren zo diep,
gelouterd door het leven. Zulke woorden zal ik nooit meer horen. Door onze relatie,
onze verbondenheid, klonken ze hemels.
De laatste momenten zijn we zo anders met elkaar. Alle vertrouwdheid is weg. Ze
beweegt niet meer, al uren niet meer, al 1,5 dag niet meer. Alleen haar borstkas
beweegt nog. Ze ademt, en ademt, die eeuwige ademhaling. Achtien jaar geleden zag
ik ook haar lichaam, alleen maar ademend. Toen ze net haar beroerte had gekregen.
Nu achtien jaar verder weer dezelfde situatie. Voor mijn gevoel wordt nu de
ademhaling te lang gegeven, ervan uitgaande dat we elke ademtocht krijgen. Onze
Schepper geeft. Ze blijft maar ademen. Ik heb nu als een kind gebeden: ‘Here Jezus,
zoon van God, hier is mijn moeder. Ze houdt zoveel van U. Here Jezus, koning van de
Eeuwigheid, hier is mijn moeder, ze is van U. Here Jezus, Koning van de Eeuwigheid
wilt U met Uw Geest mijn moeders geest dragen naar Uw eeuwig Koninkrijk’. Er
gebeurt niets. Althans zoals ik het zou beschrijven. Ik kan natuurlijk niet alles
verklaren. Dat zicht heb ik gewoon niet. Er gebeurt schijnbaar niets. Ik verwacht iets
anders. Ik verwacht dat Hij haar gelijk zou halen. Direct. Vanwege al die jaren
worstelen, als een soort discipelschaps‐beloning. Ik ben teleurgesteld. Al de zoveelste
verwachting die niet wordt ingewilligd. Mijn gespannen verwachting (hoop) werd
minder en minder. Ik verwacht een speciaal ingrijpen. Ok, zoals u wilt, een wonder, dit
verwacht ik. Ik heb toch al die jaren ook een wonder aanschouwd? Die troostvolle
aanwezigheid in ons lijden.
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Zingevings quote 11-5-14 8:10
Comment: ‘Daarom is de rust bij God
geen statische rust, maar de dynamiek om
steeds meer doordrongen te worden van
God en van zijn liefde. Dan zullen we
steeds meer op God gaan lijken.
Augustinus heeft de spanning tussen rust
en dynamiek prachtig onder woorden
gebracht: ‘Daar zullen we uitrusten en
zien, zien en liefhebben, liefhebben en
loven. Dat is de essentie van het einde
zonder einde. Want welk einde sluit beter
bij ons aan dan het koninkrijk binnen te
gaan dat geen einde kent? In de hemel
zullen we steeds dieper doordringen in het
koninkrijk van God. Maar omdat God
oneindig is, is ook de weg in de hemel een
oneindige weg, totdat God alles in allen
wordt en geheel en al in ons heerst...
Maar in de rust ervaren we God als de
God die steeds nieuw en levend is. Als de
God die ons in beweging houdt, die ons
steeds meer naar zich toe wil trekken.
Gerhard Lohfink drukt het zo uit: De
ontmoeting met God is geen eeuwige rust
maar een enorm en adembenemend
leven, een storm van geluk die ons
wegrukt, echter niet ergens heen maar
steeds dieper in de liefde en de
gelukzaligheid van God.’ Bron: ‘Wat komt
er na de dood?’ – Anselm Grun
Zingevings quote 12-5-14 13:07
Comment: ‘De gelovige verwacht niet
perse dat zijn gebed wordt beantwoord,
maar wie bidt ervaart soms wel een
aanwezigheid in het diepst van zijn wezen.
Ik zou deze intiemste vorm van gebed
willen omschrijven als een onderonsje met
God, of met Christus, voor wie christelijke
is. Het is een toenadering, een vorm van
innerlijke aandacht, een liefdevolle
overpeinzing waarop God de gelovige een
gunst kan betonen door tot zijn hart te
spreken... De vragen waarop Jezus doelt
houden verband met wezenlijker zaken:
innerlijke genezing, verdieping van het
geloof, een groter vermogen om lief te
hebben.’ Bron: ‘God’ – Frederic Lenoir

Die aanwezigheid die liefde gaf, hoop verstrekte, en vertrouwen om door te gaan. Of
is dit zinsbegoocheling geweest? Wilde ik het zo graag en daarom gebeurde het. Het
zelfbedrog was compleet. Haha, en de schijnbaar geestelijke wereld maar lachen. Of
was Hij er toch, de man van smarten, door Zijn Geest. En staarde Hij, zoals mijn
professor zo mooi beschrijft: ‘Hij staarde, op een afstand. Alsof Hij wilde zeggen: stil
maar kind, je snapt het niet.’ Die troostende aanwezigheid, wat smacht ik er naar.
Maar er was niets, het grote niets. Er was enkel leegte. Geen engelenmuziek, geen
voldoening.
Toch heb ik ook een erger scenario ingecalculeerd. Dat mijn moeder na 18,5 jaar
worstelen, een pijnlijk einde krijgt. Als bonus. Met bijvoorbeeld een ‘mooi’
kankergezwel. Ze heeft tenslotte ook al zoveel ‘pech’ gehad. Dit kan er ook nog wel
bij. We zijn tenslotte toch ratten in een kosmisch laboratorium. Zo voelt het.
Dit erge scenario had gekund. De dood van onze Heer was tenslotte ook niet ‘fijn’. De
dood is een bitch. Ik kan het echt niet mooier maken. Ook al lijkt het erop dat we dat
soms proberen te doen. Maar dan overschreeuwen we onszelf. Dat denk ik dan. We
kunnen waarschijnlijk niet stilstaan bij het verschrikkelijke van de dood, de
verscheurdheid. Omdat we gewoon niet met lijden kunnen omgaan. We gaan maar
weer snel verder met de leuke kanten van het leven, en ook ons geestelijk leven. Maar
bij Jezus was het anders. Hij was woedend, zelfs ziedend, over de dood. En wij mogen
met Hem woedend zijn. Zelfs op een spiritueel hysterische manier.
Tijdens mijn laatste gebed voor haar, breken haar ogen. Om zondagochtend 10:45 4
augustus 2013. De morfine heeft zijn werk gedaan. Althans, zo beschrijf ik het. Want
de avond ervoor besloten we met morfine te starten. Ze heeft om 10 uur net haar
vierde morfine‐injectie gehad. De morfine haalt haar. En waar was haar Heer? Ik weet
het even niet. Ik heb tijdens dit laatste gebed mijn hand op haar voorhoofd gelegd. Ik
zing, zoals we 18,5 jaar lang met elkaar zongen. Ik vraag of de heilige Geest haar diep
wil vervullen, zoals ik dit 18,5 jaar heb gedaan. Dit keer is het een noodgebed, een
smeekbede. Dat de heilige Geest haar geest zou dragen naar de rijkere wereld van
Christus. Het gebeurt. Is dit nu een geschenk of niet? Ik ervaar het als een geschenk
van 18,5 jaar mantelzorg. Maar of de Heer erbij was? Ik voel een kracht door mijn
handen gaan. Zoals zo vaak in die jaren als ik voor haar bad. Maar is dit nu een
zelfopgewekte kracht of daadwerkelijk de heilige Geest die door mij heen stroomt. Al
die jaren bracht het mijn madre wel in aanbidding. Niet menig keer eindigt ze het
gebed met: ‘Dank U Jezus’. Zij denkt dat het wel iets met God te maken heeft. Hij
helpt haar met aanbidding. Met verstand, wil, verbeelding, hart en haar hele
bewustzijn.
Ik weet het niet meer precies, of het God is of niet. Ik kan alleen maar met alle kracht
dit ik bezit bidden. Maar ja, dat had ik 24 uur eerder ook gedaan. En toen was Hij er
schijnbaar niet. Althans er gebeurde niets, Hij kwam haar niet halen. Ik sprak, mijn
madre kon niet meer praten. Wat zal zij gedacht hebben? ‘Hij is er niet. Waarschijnlijk
met de kinderen in Afrika bezig.’ Ik weet niet wat er wel of niet gebeurde. Laten we
het daar maar op houden. Maar heb nog wel vragen. ‘Heer, was U er wel? Of wil ik
teveel van U zien? Waar is uw opstandingskracht? Ik had zo graag wat meer willen
zien? Ook in al die jaren. Een speciale ingreep, een klein duwtje. Of ben ik blind?’
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Zingevings quote 11-5-14 7:53
Comment: ‘Een goed symbool is dat de
begeleiders niet in dienst van de dood
staan, maar dienstbaar zijn aan het leven.
De laatste dagen en ogenblikken voor het
sterven zijn zeer intensieve levensfasen.
De mensen uitnodigen om de uren die hun
nog zijn vergund, intensief te beleven is
ook goed voor de begeleider of
begeleidster. Een ander symbool is dat de
begeleiders engelen worden die de
stervende begeleiden over de drempel
van de dood heen. Een dergelijke engel
hoeft niet veel te doen. Hij hoeft de
stervende geen goede adviezen te geven.
Hij is er eenvoudigweg. Hij oordeelt niet.
Hij luistert en straalt hoop uit dat alles
goed wordt. Nog een ander symbool: wij
begeleiden de stervenden als mensen vol
hoop. Wij vertrouwen erop dat in iedere
stervende het verlangen aanwezig is naar
leven en liefde, ook wanneer hij of zij
uiterlijk niets van het geloof wil weten. We
hopen op wat nog niet zichtbaar is. We
zien het geloof van de stervende niet.
Maar we vertrouwen erop dat de
stervende in de diepte van zijn ziel weet
dat het geheim van de goddelijke liefde
hem opwacht. Rituelen om afscheid te
nemen vormen een belangrijk aspect bij
de begeleiding van stervenden. Wij
kunnen de stervende geen rituelen
voorschrijven. Maar we kunnen hem
rituelen aanbieden: bijvoorbeeld door hem
aan te raken, voor hem te bidden of hem
te zegenen. Of we kunnen hem vragen of
hij ziekenzalving wil ontvangen... In een
dergelijke viering kan er verzoening
plaatsvinden en voor hen die de stervende
begeleiden, een nieuwe nabijheid
ontstaan. Mensen uiten hun liefde voor de
zieke. Ze zeggen in hun voorbede wat zij
hem toewensen. En ze danken hem voor
wat hij hun heeft gegeven. Op deze
manier wordt nog een keer onder woorden
gebracht wie de stervende ten diepste is.
Zijn leven wordt geduid en opgetild in het
licht van God.’ Bron: ‘Wat komt er na de
dood?’ – Anselm Grun

De tekst ‘When I look at the world’ van U2 gaat vaak door mijn hoofd ‘Lord, I try to be
like you. Try to feel it like you do. Cause without you it has no use. I cannot see what
you see. When I look at the world... I can’t wait any longer. I can’t wait till I am
stronger. Tell me, tell me, what do you see. Tell me, tell me, what’s wrong with me’.
Haar ogen breken. Ik ben zo dichtbij. Ik ben helemaal in het moment. Ik zie al die
beelden van strijd, en worstelen met het leven. Ik zie alle mooie momenten, die
machteloze, schijnbaar hopeloze nutteloze momenten. Het gaat allemaal door mijn
hoofd. Ik mag nu haar laatste momenten hier op aarde meemaken. Is dit werkelijk een
geschenk? Is dit een beloning en een soort climax? Ik blijf bidden. Dat ze mag gaan.
Nee, niet weer dat eeuwige ademen. Het lijkt zo lang te duren. Het is zo moeilijk te
verdragen. Ze wordt steeds magerder en magerder, totdat ze vel over been is. Ze ziet
er zo verslagen uit. Ik blijf bidden en zingen. We waren weer zo vertrouwd met elkaar.
Mijn zus is even naar het toilet gegaan. We hebben ons moment met elkaar. Alleen,
met z’n tweeen. Ineens word ik verrast door vertrouwdheid. Het is er nog. Ik wilde
eigenlijk naar huis gaan, had alles, wat ik wilde zeggen, tegen haar gezegd. Dat ze
mooi is, en hoe goed ze het heeft gedaan. Dat ik zoveel van haar genoten heb. Door
alle jaren heen. Er komt geen reactie. We hebben geen contact meer. Ik kon gaan
slapen. Ik twijfelde om naar huis te gaan. Ik had de hele nacht niet geslapen en wilde
gaan. De drie dagen zonder slaap breken me op. Alleen drie uurtjes onder zeil
geweest. Toch bleef ik, en nu dit vertrouwde moment, als een geschenk. Zo
onverwachts... Het was een gevoel, want er was van mijn moeders kant geen reactie.
Maar ik wist dat het goed was.
Plots krijg ik diep van binnen weer die hardnekkige overtuiging om ook in deze laatste
momenten er weer in te duiken, in deze pijnlijke relatie. Er weer helemaal bij
betrokken te zijn. Met hart en ziel. Ik nader haar, ik zoek de pijn weer op. ‘Kom op
Marcel, ze is er nog. En je weet niet wat ze nog oppikt.’, zeg ik tegen mezelf. Ze is er
tenslotte nog, al kan ze niet meer praten. Ik neem haar in mijn armen, streel haar
hoofd, kus haar ingevallen mond die niet meer dicht gaat. Mijn moeder, zo verslagen,
zo zwak. Ik nader opnieuw met mijn hart. Ik durf eigenlijk niet, maar ik krijg de kracht
en liefde. Om nog een keer daar te komen, die plek naast haar, die verstikkende en
pijnlijke plek. De plek waar ik zoveel uur geweest ben. Oh, die plek van zoveel pijn en
verwarring. Maar waar ik het heb leren uithouden, door de liefde gedreven. Waar ik
Hem heb leren kennen, de man van smarten, de goede Herder. Die steeds weer op
onze plaats van verlorenheid kwam. Dit is toch Zijn karakter? Zo ken ik Hem toch?
Ik ga er weer in met mijn hele hart. Ik geef haar weer het gevoel dat ze geliefd wordt,
dat ze waardevol is en dat ik haar aanvaard, ook in deze periode van haar leven tot het
einde toe.
Mijn zus komt terug. Ze merkt op dat haar vingers al helemaal blauw zijn. Ik zeg tegen
haar dat madre en ik zo’n goede, vertrouwde tijd met elkaar hadden. Het lijkt wel of
ze sneller tot overgave komt. Mijn zus vraagt of ik aan haar vraag of ik alleen met
mamma wil zijn. Ik zeg dat ik dat niet kan vragen, maar dat ze me dat wel kan geven.
Ze verlaat de kamer en laat me alleen met madre. Ik bid en zing, en zing en bid. Met
mijn hele hart. Het is mooi en goed, en vooral vertrouwd. Dit doe ik voor 15 minuten,
haar ogen breken.
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Zingevings quote 12-5-14 13:28
Comment: ‘De oude Hebreeen
associeerden het hart niet alleen met
gevoel of moed of liefde, zoals gewoonlijk
in het hedendaagse gebruik het geval is.
Nee, het hart werd geassocieerd met de
gehele menselijke psyche: niet alleen het
gevoel, maar ook het verstand, de wil en
zelfs het zien... Wat belangrijk is, is de
conditie van het hart... Een verhard hart, is
een hart van steen, een hart dat dicht en
gesloten is, een vet hart waaromheen een
dikke schil zit, een hart dat trots is en
opgeblazen. Of iemand kan een bewogen
hart hebben, een week hart, een hart van
vlees, een gebroken hart. Een verhard
hart wordt geassocieerd met een
gebrekkig functioneren van het gevoel en
met verstandelijk onbegrip. Een vet hart
sluit de ogen, verstopt de ogen en
verduistert het denken. Een verhard hart
wordt geassocieerd met niet horen, niet
zien, niet begrijpen en niet herinneren.
Een gesloten hart en gesloten ogen gaan
samen. Een trots hart gaat vergezeld van
arrogantie, van hebzucht en twist, van
trotsheid van ogen die de glans der
goddelozen is, en van God vergeten zijn.
Een verhard hart kent het heilige niet en
kent geen vrees..’ Bron: ‘Nooit kenden wij
God aldus’ – Marcus Borg
Zingevings quote 11-5-14 8:20
Comment: ‘Stand still, and whisper
God’s name, and listen. He is nearer than
you think.’ Bron: ‘A time to grieve’ Kenneth C. Haugk

Haar leven gaat heen, haar leven verdwijnt langzaam uit haar lichaam. Ze blijft nog
doorademen. Ik blijf doorbidden. ‘Here Jezus, hier is mijn moeder, wilt U haar
ophalen? Here Jezus, hier is mijn moeder. Ze is van U.’
Haar adem houdt op. De stilte staart me aan. Plotseling ademt ze nog een keer. ‘Here
Jezus, hier is mijn moeder, mijn lieve moeder.’ Ze ademt nog een keer. ‘Here Jezus, wil
U haar dragen naar Uw wereld, koninkrijk’. Hierna blijft het stil. Ze is weg. En de
leegte, het grote niets is definitief daar. Is deze leegte alleen psychologisch, of ook
geestelijk? Ik weet het nog steeds niet. Altijd zie ik God, de heilige Geest in haar leven
bewegen. Hij draagt haar, hij leidt haar tot extase. En nu is er helemaal niets. Helemaal
geen vervulling, geen volheid, geen tevredenheid, geen engelengezang. Helemaal
niets. Alleen maar een vreemde vorm van opluchting en teleurstelling. En het is vooral
stil. Ik ben toen 5 of 10 minuten alleen met het lichaam van mijn madre geweest. Ik
weet de tijd niet meer. Iemand heeft waarschijnlijk de tijd stil gezet. Heb toen de deur
open gedaan en mijn zus gezegd dat mamma heengegaan was. Mijn zus heeft de
laatste momenten met mijn moeder aan mij geschonken. Ik vraag of ze hier spijt van
heeft. Ze zegt: ‘Marcel, je hebt zoveel voor mamma gedaan. Je verdient het.’ We
huilen samen.
Dit is het einde van een turbulente week. Ze is op zondagochtend overleden en ze is
op een zondag geboren. Maar ze is beslist geen zondagskind geweest. Ze heeft geen
gemakkelijk leven gehad: in de tweede wereldoorlog als 16‐jarig meisje opgegroeid,
met 23 jaar getrouwd, op 42 jarige leeftijd nog een zoon, met 47 jaar haar man
(Alzheimer, Parkinson) 13 jaar verzorgt, op 70 jaar een CVA en daarna voor 18 jaar in
een verpleeghuis. Wat een leven. En tot het einde toe: een jong, speels hart, die kleine
dingen deed met grote liefde, die zich geoefend heeft in dankbaarheid en die bleef
groeien in een liefdesrelatie met haar Heer, Jezus Christus.
Op de vrijdag, 9 dagen eerder op vrijdag, is longontsteking geconstateerd. Ze hoest al
een tijdje, waarschijnlijk ontstaan doordat ze te dicht bij de airconditioning in de
huiskamer van het verpleeghuis heeft gezeten. Eerst is er volgens de arts niets aan de
hand. Later wordt toch een longonsteking geconstateerd. Ik moet werkelijk vechten
voor een antibiotica‐kuur. Ik zeg: ‘vanuit solidariteit met mijn moeder kies ik
daarvoor’. De arts stuurt een beetje. Hij wil langzaam afbouwen. Hij maakt op mij een
indruk alsof hij wil zeggen: ‘nu wordt het voor haar toch wel tijd om te gaan’. Dit heb
ik al heel wat verpleeghuisartsen horen zeggen in al die jaren. De omgeving in het
verpleeghuis ziet totaal niet wat voor kwaliteit wij nog met elkaar hebben. Het is een
moeilijke situatie, maar er is relationele kwaliteit. Ze krijgt vanaf dat moment een
antibiotica‐kuur. Dit heeft ze elke dag 5x gekregen. Het gaat weer goed met haar
longen. Alleen er is een probleem, ze eet en drinkt niet meer. En als ze dan probeert te
eten of te drinken verslikt ze zich. Ik reageer emotioneel. ‘Mam, dit kunnen we niet
hebben. Straks komt er drank of voedsel in je longen.’ Ik huil in paniek. Ze probeert te
eten en ze kauwt haar boterhammetje met jam. Het lukt niet, het lijkt wel of ze niet
meer goed kan slikken. De donderdag voor haar overlijden is een cruciale dag. Ze
moet nu weer gaan eten en drinken. Ik vraag aan mijn madre wat ze wilt: ‘waar voel je
je naartoe geleid mamma? Wil je verder in dit leven of wil je naar de Heer, uw grote
Liefde’.
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Zingevings quote 11-5-14 8:01
Comment: ‘Alle intense ervaringen
verlopen via het lichaam. Liefde
manifesteert zich in het lichaam. Maar aan
het gezicht en de houding van iemand zien
we ook dat hij bij is. Droefheid drukt het
lichaam terneer en maakt de ogen somber.
In ons lichaam nemen we alles mee wat wij
hebben ervaren. Maar alles wordt in de
hemel herschapen... Want niets van de oude
wereld zal in de hemel onbelangrijk zijn en
vergeten worden. Alles blijft – maar in een
definitief verloste vorm – eeuwig aanwezig.
Jezus ontmoet als de opgestane Heer met
zijn wonden de apostel Tomas.... Maar we
zullen worden herschapen en ze maken ons
ontvankelijk voor het geheim van de liefde,
die sterker is dan de dood.’ Bron: ‘Wat komt
er na de dood?’ – Anseln Grun
Zingevings quote 11-5-14 8:15
Comment: ‘God behagen... werkelijk
deel uitmaken van het goddelijk geluk...
het voorwerp van Gods liefde zijn, niet
slechts van zijn medelijden, maar van zijn
verrukking, zoals een kunstenaar behagen
schept in zijn werk of een vader in zijn
zoon – het lijkt onmogelijk, de last van de
heerlijkheid die onze gedachten
nauwelijks kunnen dragen. Maar het is wel
zo...’ Bron: ‘Hemel’ – Joni Earickson
Zingevings quote 11-5-14 8:33
Comment: ‘The quality of our
relationship with a person will affect our
grief when he or she dies. It’s often said
that the closer we were emotionally to the
deceased person, the greater our grief.
While that is certainly true, it’s also true
that a strained relationship can make grief
more difficult.’ Bron: ‘A time to grieve’ Kenneth C. Haugk
Zingevings quote 13-5-14 17:01
Comment: ‘Ik heb, naar ik hoop, een
klein beetje geleerd niet al te veel van God
te willen weten. Je behoeft God niet te
kennen om Hem lief te hebben. Je moet
Hem liefhebben om Hem te kennen.’ Bron:
‘Morgen zal het pasen zijn’ -Troost

Gandalf is het symbool van wijsheid. Hij is de meester die in het avontuur op het juiste moment komt
opdraven. Hij heft zijn staf en verspreidt het licht. Dit licht dringt de duisternis terug. Het licht
kunnen we niet verdienen. Het verrast ons, we kunnen het volgen, of we blijven onze eigen weg
gaan. Door mijn fictieve dialoog met hem gebruik ik een creatief element om van mijn hart geen
moordkuil te maken. En hiermee is hij misschien ook wel een symbool van de ultieme wijsheid die
zichtbaar is geworden in mijn spirituele buddie.
‘He Gandalf,
Wat is rouwen toch gek.
Nu, een half jaar later schiet ik nog steeds vol.
Dit kwam doordat ik haar sjaaltje ergens onverwacht tegenkwam.
Haar geruite, rode sjaaltje.
Plotseling kwam de beeldenmachine op gang.
Ik zag haar lieve gezicht in de sjaal.
De sjaal die ik honderden keren heb omgedaan.
Ik verlangde naar haar zachte wangetjes.
Wat was ze toch vaak lief voor mij.
Deze nabijheid ken ik niet meer.
Een gevoel van heimwee maakt zich van mij meester.
Ik huil en huil.
Het gemis grijpt me naar de keel.
Wat mis ik haar.’
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Later vraag ik mezelf af of ik wel voldoende naast haar heb gestaan in deze laatste
periode. Misschien had ik mijn hart meer moeten laten spreken. Dit soort vragen hoort
bij het rouwproces.
Voordat de longonsteking geconstateerd werd voelde ik al een sterke drang om naast
haar te gaan staan. Maar ik vond het zo moeilijk. In deze fase van mijn leven had ik
weer ruimte om dingen te doen en te ondernemen. En vond het lastig om in die kleine,
verstikkende ruimte weer plaats te nemen. Toch heb ik het gedaan. Uit liefde. Maar
het was moeilijk en madre maakte het me niet altijd gemakkelijk. Het kwam voor dat
ik een hele middag naast een kreunende vrouw zat. En toch bleef ik elke dag komen
(behalve op zaterdag, dat was mijn vrije dag). Ik heb weer geprobeerd om naast haar
te komen, en het is uiteindelijk gelukt. In de laatste maanden stond ik verbaasd over
dat ze zoveel veerkracht vertoonde. Ze was niet depressief en ze deed haar
(strek)oefeningen trouw, ook zonder dat ik haar daar om vroeg. Dit was zo
vertederend, dat ik me soms in mezelf afvroeg: ‘Mamma, waar doe je het allemaal
voor?’. Toch denk ik dat deze kleine activiteiten daden van aanbidding waren. Ze had
door de jaren heen geleerd om kleine dingen met grote liefde voor God te doen. Zoals
ik ook voorleefde en naar haar toe communiceerde. Soms als ik haar verzorgde en
verschoonde was ik ook aan het bidden. Ik bedankte mijn Heer ook. Dit merkte ze
natuurlijk ook op. Ik had vijf jaar daarvoor al in mijn zorgtaken gemerkt dat ik veel aan
Benedictus had. Het werken in de tuin van het klooster was voor hem net zo’n daad
van aanbidding als in de kapel. Dit vertaalde ik naar mijn situatie. Ik gaf mijn kracht aan
mijn madre door haar uit de rolstoel te tillen en op het toilet te zetten. Een duidelijke
daad van aanbidding. Niemand zag dit behalve mijn madre. En die kon er niet over
praten, of tegen iemand zeggen. Ik leerde in de coulissen van het leven mijn Schepper
aanbidden. Ik zette mijn moeder uit liefde voor Hem op het toilet. In het meest
profane kon ik een glinstering van Zijn glimlach gewaarworden. Wat een rijkdom als
dit doorkomt. Maar dit had mijn meester natuurlijk ook al laten zien, dat een plek van
profane verlatenheid, aan de rand van de samenleving, waar niets heiligs te vinden
was: het kruis, die plek van Godverlatendheid, een plek kan worden van heil, van
ontmoeting met en aanbidding van God. Hij was op deze plek gekomen en daarom
kon Hij me daar ontmoeten. Het op het toilet zetten van mijn madre werd een
ontmoeting met mijn Schepper. En mijn moeder merkte dit op en genoot ervan. Ze
leerde haar Schepper ook steeds meer betrekken in de kleine dingen van haar leven.
Ik zie haar levenloze lichaam op bed liggen. Ik zie de bloeduitstorting op haar wang.
Nu helemaal opvallend omdat haar gezicht zo wit is. Deze bloeduitstorting komt
waarschijnlijk doordat ik haar een ‘tikje’ heb gegeven. Waarschijnlijk mijn nagel tegen
haar wang. Het ergste kwam in mij naar boven, daar, naast dat bed en naast die
rolstoel. Dit beeld zal me altijd bijblijven. En zal me nederig houden. Ze heeft me in
haar laatste momenten aangekeken. Ze boog zich naar mij. Ze keek mij aan. Het was
alsof ze wilde zeggen: ‘Bedankt voor al die jaren’. Ze zei het niet. Ze keek me alleen
aan. Mijn hart brak. Ik huilde.
We hadden vaak op een kruispunt gestaan waar ik mijn moeder vroeg. ‘Mam, wat wil
je? Waarheen voel je je geleidt? Naar de plek van bevrijding en veiligheid na dit leven?
Of nog in dit leven naar de plek van geloof, hoop en liefde?’ Ik bad dan altijd voor
overgave.
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Zingevings quote 11-5-14 8:08
Comment: ‘De hemel verwezenlijkt de
mens in al zijn dimensies. De op de
wereld gerichte dimensie: de mens is
aanwezig in alle dingen en gaat er
broederlijk en intiem mee om. De op de
medemens gerichte dimensie: er heerst
saamhorigheid en volmaakte
verbroedering. En vooral de op God
gerichte dimensie: de mens leeft als kind
in gemeenschap met God en krijgt
definitief toegang tot een ultieme
liefdesontmoeting... De aanschouwing van
God is geen statische aanschouwing. Bij
de aanschouwing wordt het
gezichtsvermogen steeds groter. We
krijgen steeds meer inzicht in het geheim
van God. God is de Onuitputtelijke, met
wie wij nooit klaar zijn. Niet vermaak of
steeds nieuw amusement verdrijft de
verveling in de hemel, maar de steeds
nieuwe God. Wanneer wij God
aanschouwen, dan wordt ons steeds
duidelijker wie Hij is. God houdt ons op die
manier in een spanning die ons vitaal
maakt.’ Bron: ‘Wat komt er na de dood?’ –
Anselm Grun

En sprak in haar oor de woorden: ‘Houd goede moed’, zegt de Heer, ‘Ik heb dit leven
overwonnen’. Dit werd uiteindelijk ook de tekst op de rouwkaart en op haar kist.
Ze is op zondagochtend overleden. Dezelfde dag wordt ze opgehaald om naar het
rouwcentrum gebracht te worden. We hebben haar kaken nog met een lint
dichtgemaakt. Dit kan ik me, als tiener, nog herinneren van mijn vader, die, toen ik 18
jaar was, thuis gestorven is. Ik bel de uitvaartorganisatie. Ze wordt dezelfde dag al
opgehaald. We ruimen gelijk haar kamer leeg. Wat een wereld van verschil ineens. De
moeilijke plek is geen moeilijke plek meer. Mijn madre is hier niet meer. Ze is verder
getrokken. Waarschijnlijk zal ik haar eens nog wel herkennen. Maar in hiernamaalse
reunies geloof ik niet. Ze zal nooit meer mijn madre zijn. Ze zal doorgroeien, de
eeuwigheid in.
De volgende dag hebben we een gesprek met de uitvaartmevrouw. We spreken af in
het verpleeghuis. Zodat we langzaam afscheid kunnen nemen van de plek, van de
mensen. We hebben toen al besloten dat we dit hele rouwproces bewust willen
meemaken. We gaan verschillende rouwmomenten inlassen. Mijn madre wordt
daarom pas 1,5 week later begraven.
In de tussentijd ontwerp ik de rouwkaart. Het wordt een kaart met allemaal kleine
fotootjes. Mijn madre die een gek gezicht trekt. Mijn madre die ‘Hup Holland zingt’.
Zoveel indrukken door de jaren heen. Wat fotootjes van moeilijke momenten. De titel
op de kaart is: ‘We vieren haar leven, en rouwen om het verlies’.
We gaan samen (broer en zus) de kist schilderen. We willen de kist persoonlijk maken.
Dat er iets herkenbaars van mijn madre in zit. Als rouwritueel. De kist komt naar mijn
adres. Ik slaap een nacht met de kist van mijn madre. We schilderen de kist. We doen
het samen. We schilderen een kruis van bloemen, want mijn madre hield van bloemen
en ze hield van het kruis. Dit kruis was voor haar het teken van de liefde van God, die
in onze diepste duisternis gekomen is om ons te dragen naar waar Hij is. Op de
bovenkant van de kist zetten we de tekst: ‘Thuisgekomen, dank u Jezus’. Aan de
zijkant van de kist schrijven we: ‘Hij sprak in het openbaar: ‘Ik ben de opstanding en
het leven. Hij fluisterde in mijn oor: houdt goede moed, ik heb dit leven overwonnen’.
Ik stel een programma samen voor de begrafenis waarin er niet alleen gerouwd wordt
om het verlies, maar waar haar leven ook gevierd wordt. We zijn dankbaar dat we
door alles heen met haar mochten optrekken. We zijn aan elkaar gegeven. We zijn
dankbaar voor de tijd die we gekregen hebben.
We staan te wachten in de kamer waar ze opgebaard wordt. Ze komt eraan. Ze heeft
langer dan gemiddeld in de koeling gelegen. Ik til haar samen met mijn broer op. En
leg haar in de kist. Ik voel haar verstijfde lichaam. Het is zo anders. Geen pijnkreuntjes
meer. Bij het opbaren komen veel mensen langs. Vrienden die mij willen steunen. Ik
heb een powerpoint gemaakt met foto’s en bijschrift door de jaren heen. Ze was zo’n
mooie sterke stevige vrouw. Zo anders de laatste jaren. Ze was zo fragiel geworden,
zo broos. Ik til haar samen met mijn broer, zus in haar kist. De laatste verblijfplaats van
haar moegestreden lichaam.We hebben bij het opbaren de deksel van de kist tegen de
muur gezet. Hier kunnen mensen een laatste wens of groet opschrijven. Ook als
rouwritueel.
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Zingevings quote 11-5-14 7:50
Comment: ‘Terugdenken betekent
echter niet dat we de gestorvene
vasthouden. We moeten afscheid nemen.
We moeten hem loslaten. We kunnen niet
meer met hem praten zoals dat vroeger
mogelijk was. Het afscheid vergt rouw en
verdriet. Maar het doel van de rouw is een
nieuwe relatie met de gestorvene... Wij
mogen dankbaar zijn voor dromen. Ze
laten ons zien dat wij onze weg niet alleen
gaan, maar samen met hen die ons in het
geloof zijn voorgegaan en nu bij God zijn...
Dan moeten we behoedzaam optreden
maar ook de moed hebben om oude
dingen los te laten. We kunnen niet alles
vasthouden. Maar we moeten de tijd
nemen om de woning leeg te halen en in
alle rust afscheid te nemen van de dingen
die belangrijk waren voor de gestorvene
en die ons aan hem herinneren.’ Bron:
‘Wat komt er na de dood?’ – Anselm Grun
Zingevings quote 12-5-14 13:02
Comment: ‘From this story of the talents
we learn that heaven will be nothing at all
like an eternal retirement village. In fact,
heaven will be that place where we finally
experience the fullness of adventure,
creativity, and fruitfulness we were made
for.’ Bron: ‘If you want to walk on water’ –
John Ortberg
Zingevings quote 13-5-14 16:35
Comment: ‘De cirkel van zien en
aanwezigheid is ultieme verbondenheid.
Het is fascinerend dat Jezus niet op aarde
bleef. Hij maakte zichzelf afwezig opdat de
heilige Geest kon komen. Ons leven
verloopt in de eb en vloed van
aanwezigheid en afwezigheid; elk van
beide geeft vorm aan onze tijd en onze
plaats in de wereld. Er is echter een kracht
waarvan zowel aanwezigheid als
afwezigheid is vervuld: deze kracht is de
geestkracht. Geestkracht valt nergens te
lokaliseren en kan evenmin ergens
vandaan worden gehaald. Geestkracht is
overal. Geestkracht is in alles. Van nature
en per definitie kan geestkracht nooit
afwezig zijn. Daarom is alle ruimte
spirituele ruimte, van geestkracht vervulde
ruimte en is alle tijd verborgen
eeuwigheid. Alle afwezigheid is vol ... [1]
verborgen
bron: ‘Echo’s uit
Zingevingsaanwezigheid.’
quote 11-5-14 8:22
de eeuwigheid’ – John O’ Donohue
Comment: ‘Grief affects our relationship
with God too – sometimes in ways we
never expected. Some people find that
they draw closer to God during grief than
they’ve ever been before... People who
had been pillars of faith were so
devastated by the death of a loved one
that it shook them to their foundations...
There’s so much I don’t know – but I have
come to know and believe a few things
with all my heart. Whether God seems
near of far or somewhere in between right
now, I share these thoughts in the hope
that they may be of some help and
comforts to you. The first thing I know is
that it’s crucial for us to be ourselves ...
with
[2]
God... Tell God what you truly feel. If you
want to ask God some difficult questions –
ask them. If you have serious doubts
about what God is doing or even whether
God exists – go ahead and express your
doubts... Don’t mistake feeling abandoned

Ik schrijf op: ‘Mamma, bedankt... Dank u voor uw humor, uw jonge hart en uw
liefdesrelatie met Jezus die mij elke keer weer, 18 jaar lang, inspireerde’.
Op de dag van de begrafenis ligt ze nog opgebaard. De kist gaat dicht. Voordat de kist
dichtgaat, haal ik nog snel haar ringen van haar vingers, als herdenking. En ik haal de
drie kruisjes van haar kleed. Ik raak haar vingers aan. Dit zal de laatste keer zijn. Ik
stort in. Die handen heb ik zolang verzorgd. Ik heb haar handen zo vaak in mijn
handen genomen. Ik heb zo vaak met haar vingers gespeeld. Mijn nichtje Tamara
ondersteunt mij. Dit doet me goed. We schroeven de kist dicht.
Op de begrafenis zijn uiteindelijk ruim zeventig mensen aanwezig. Een groot publiek
voor een mensje die 18,5 jaar in een verpleeghuis heeft gezeten. Velen mensen kennen
haar van mijn verhalen.
We zingen een nummer met elkaar, dat mijn madre en ik de laatste maanden veel
gezongen hebben. ‘Tienduizend redenen’. Mijn madre neuriede het altijd met
gesloten ogen mee. Mijn zus Hilda speecht over het moeilijke leven van mijn madre.
En dat ze steeds weer opnieuw opstond. Ze bleef doorgaan, ze was zo veerkrachtig.
Daarna mijn nicht Liza met een heel mooi gedicht ‘de roos’. ‘Zij was een tere rode
roos...’. Een mooi gedicht wat precies op mijn moeder slaat. De vele beelden door de
jaren heen gaan door mijn hoofd. Wat is het een avontuur geweest. Mijn bewondering
voor haar werd alleen maar groter en groter. De verscheurde beelden doen pijn.
De verslagenheid is groot, het verdriet is groot. De dood is een bitch. Mijn broer is de
volgende spreker. Hij heeft zelf een gedicht gemaakt. Het is een mooi gedicht. Hij
houdt zich sterk. Hij doet het goed. Ik ben trots op hem.
De zaal is stil en rouwt met ons mee. Ik loop naar voren en houd mijn speech.
‘Mijn madre, mijn mamma...
Waar moet ik beginnen? Wat een reis hebben we afgelegd. Met diepten en hoogten...
Ik wil beginnen te zeggen mam, schatje.
Dat het een eer was om de afgelopen 18 jaar naast je te leven. Wat was het bijzonder om naast je te
komen. In vertrouwen op Jezus, want het kostte me nogal wat. Maar ik heb zoveel van je geleerd. Wat
hebben we geworsteld met het leven, met God, met elkaar.
Wat was je bijzonder... wat heb je de ware levenskunst beoefend. De Heer is en was trots op je. Je hebt
Hem waarlijk nagevolgd. Voor mij was je een ware heilige. U hebt bijzonder gelovig geleefd.
Voor 15 jaar: half verlamd, niet goed kunnen praten, in een rolstoel, in een verpleeghuis. 4 jaar terug een
gebroken heup (gelukkig een stabiele breuk).
De laatste 4 jaar: half blind, en met haar laatste oog zag ze 30 %.
2 jaar terug een gebroken arm. De laatste 2 jaar verschillende doorligplekken waardoor ze veel op bed
moest liggen.

172

Zingevings quote 13-5-14 14:54
Comment: ‘Het intense plezier van een
kind dat zijn ouder helpt, ontstaat doordat
het kind opgenomen wordt in het leven
van een liefhebbende grotere
persoonlijkheid. Daardoor groeit de nog
kleine persoonlijkheid van het kind. Met de
ouder doet het kind grote dingen, waar het
alleen nog niet toe in staat is. Door de
interesse, aandacht en genegenheid van
de ouder doet het kind dingen waar hij
anders geen belangstelling voor zou
hebben. Ook volwassenen ervaren een
grotere kracht, en beseffen dat ze een
rijker leven leiden, wanneer ze genieten
van een liefde die beantwoord wordt.
Wanneer twee mensen, op de wijze die
hun past, een worden, dan identificeren zij
zich met elkaar waardoor ze zelf open
bloeien en daarmee hun wereld vergroten.
De beminde, die zowel liefheeft als geliefd
wordt, wil niet de baas spelen over de
minnaar. In plaats daarvan verlangt de
beminde dat de minnaar weet waar
behoefte aan is, zodat instructies
overbodig zijn. Als er inderdaad sprake is
van deze zielsvereniging, vinden twee
personen zowel verrukking als rust in
elkaar. We kennen geen andere relatie die
zo hoog en zo verheven is. In zo’n relatie
is het dan ook niet juist dat de ene
persoon de andere vertelt wat hij of zij
moet doen. En zo is het ook in onze
eenheid met God, als Persoon die zowel
liefheeft als bemind wordt. Hij schept er
geen behagen in om altijd maar weer uit te
leggen wat zijn wil is: Hij geniet ervan als
wij zijn wil begrijpen en ernaar handelen.
Onze hoogste roeping en grootste
uitdaging in het leven is om Hem lief te
hebben met heel ons wezen.’ Bron: ‘God
verstaan’ – Dallas Willard

‘Ach, mijn moeder, wat moet dit een isolement met zich hebben meegebracht. En wat ging je er dapper
doorheen. In het isolement heeft ze een schat gevonden. Haar relatie met God werd verdiept. Ze vond
daar op die moeilijke plek, de man van smarten die in de volksmond Jezus Christus genoemd wordt. Hij is
er zelf ook doorheen gegaan. En Hij zei: als je mij vertrouwt en dicht bij mij leeft, dan zal ik er alles aan
doen om je te vertroosten met een grotere liefde. Op bepaalde momenten kon mijn moeder zelfs duidelijk
praten en zei ze: ‘dank u, Jezus’. Niet als een lesje dat je opzegt, maar diep vanuit haar hart. Haar grote
Liefde was trouw naar haar, ook ondanks de moeilijke omstandigheden.
Wat een vrouw, wat een heilige.
We schrijven allemaal een verhaal met ons leven. Haar verhaal is er 1 van: kleine dingen belangrijk vinden,
de ware liefde beoefenen (dat mag iets kosten), een verdiepend leven. Dit alles heb ik in mijn relatie met
mijn madre zeker mogen ervaren.
18 jaar geleden kreeg mijn moeder een beroerte.
Ik weet het nog als de dag van gisteren.
Want ik was er namelijk bij. In die tijd studeerde ik nog journalistiek, maar was in de weekenden thuis.
Het was op een zaterdagochtend. Ik lag in bed en hoorde haar naar boven komen. Ze had net
boodschappen gedaan. Ze maakte een praatje bij de deur. Dit was de laatste keer dat ik haar hoorde
praten. Ze liep naar boven. Plotseling hoorde ik een kopje water vallen in de keuken. En hoorde ik
gebrabbel. Ik snelde naar de keuken. En kon haar vergezellen naar de huiskamer. Ze kon toen nog lopen.
Dat was de laatste keer dat ik haar zag lopen. Ik heb toen mijn broer en zussen ingeseind. Ze kwamen. De
volgende dag zag ik mijn moeder weer en was ze bijna in coma geraakt.
Uiteindelijk kwam ze in een verpleeghuis terecht en we moesten nu ons best doen voor herstel. Het eerste
half jaar was het belangrijkste. Ik zei nog tegen haar: ‘Mam, we gaan ons best doen, en dit is alleen maar
een tijdelijk verblijf’. Ik heb mijn woord niet waar kunnen maken. Ze heeft daar 15 jaar gezeten. We
hebben geprobeerd om die rampplek bewoonbaar te maken. Maar we hebben ook geprobeerd om
mensen die helemaal geen bezoek kregen warme aandacht te geven. We leefden tenslotte niet alleen voor
onszelf. Ik kwam er elke dag. Elke dag kwam er wel iemand van ons. Op de maandagen ging ze rijden met
Sonja en Ron. Op de zondagen ging ze naar Hilda en Hans. 1x in de anderhalve maand kwam ze thuis in
haar eigen huis. Ze bleef dan ook een nachtje slapen. Peter en ik woonden in haar huis en we hadden haar
huis zo authentiek mogelijk gehouden, zodat ze in haar eigen huis zou kunnen komen. Ik tilde haar twee
trappen omhoog, en mijn broer liep mee voor als ik zou struikelen. Ze genoot heerlijk in haar huis. We
hadden een stoel ingericht om muziek te luisteren, een gezellig hoekje om voor te lezen, een tafel voor
spelletjes. Het waren mooie tijden. En ze genoot in haar huisje. Na 12 jaar hebben we het huis weggedaan.
Ik kreeg wonder boven wonder een huis op 5 min afstand van het verpleeghuis. Dit huis was een geschenk
uit de hemel. Helemaal geschikt voor een rolstoel. Een tuintje op het zuiden. We hebben hier heerlijke
jaren gehad. Mijn werkgever gaf me zelfs toestemming om wekelijks twee dagen thuis te werken. En
terwijl ik dan thuiswerkte kwam mijn moeder in de middag heerlijk in mijn huisje.
Ze was nu 4 middagen in de week bij mij. Ik ging haar ophalen, we dronken een kopje thee en lazen wat,
daarna ging ik aan het werk en ging zij muziek luisteren in haar luie stoel. Ze zong vaak mee, terwijl ik aan
het werk was. Dit zingen klonk hemels in mijn oren. Dat ze ondanks de moeilijke omstandigheden dit toch
nog kon. We hebben ook veel gegeind met elkaar. Niet iedereen begreep onze humor. Maar we waren zo
verbonden met elkaar. Ik lokte haar met mijn humor vaak uit haar kleine wereldje, en dit lukte goed. Door
het zingen, het speelse kwam ze even uit haar kleine wereld. In dit huis hebben we heerlijke, dankbare
jaren gehad.’
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We gingen voor een simpele staaroperatie naar het ziekenhuis. De operatie mislukte. Ze werd half blind.
Ook dat nog. Het isolement werd nog groter. Toch stond ze in geloof, hoop en liefde weer op. En kreeg
grote liefde om kleine dingen te doen.
Het verpleeghuis werd afgebroken en we moesten op zoek naar een ander verpleeghuis. Dit nieuwe
verpleeghuis was ietsje verder. Een te grote afstand om weer in mijn huisje te komen. Door
ontwikkelingen bij mijn werkgever kon ik niet meer thuiswerken. En mijn moeder kreeg in het nieuwe huis
allemaal doorligplekken. Ze heeft in het nieuwe huis heel veel op bed gelegen. De plekken moesten
allemaal genezen en dit was moeilijk omdat mijn moeder ook nog suiker had. Toch na een jaar tot
anderhalf jaar liefdevol verplegen, waren haar wonden genezen. In de tussentijd was ze zo zwak
geworden, en was haar gezonde oog door de staar zo achteruit gegaan, dat ze met veel beperkingen
leefde. Toch bleef ze speels en vol liefde/ dankbaarheid in relatie met haar God. Dit heb ik van nabij
meegemaakt, en dit heeft mijn leven werkelijk veranderd. Wat houden we over als alles wegvalt? Wie zijn
we dan nog? Zijn we dan ook nog waardevol? Ik wilde mijn moeder duidelijk maken dat ze waardevol is.
Ook al kon ze niet veel meer. Ook al bezat ze niet veel meer. Ook al spraken niet veel mensen meer over
haar. Ze is geliefd. Door God en door mij. Dit heb ik tot het einde toe willen communiceren, door naast
haar te staan. Door niet weg te gaan. Door te blijven. Voor mij de mooiste woorden die er bestaan: ‘ik blijf
bij je’. Zoals God ook naast mij is gekomen. Zo mooi in het christelijk geloof zichtbaar geworden. God weet
wat we doormaken, omdat Hij er zelf ook doorheen is gegaan. En daardoor kunnen we op deze soms
moeilijke levensweg door Hem gedragen worden. En kan Hij ons troosten met die grotere liefde.
Want ondanks het feit dat we veel met haar optrokken was ze de meeste tijd van de dag gewoon alleen,
alleen gevangen in de beperkingen. En wij waren op ons werk, op vakantie, aan het genieten, aan het
lachen. Zij lag of zat daar maar, in het grote isolement. Maar wat een hoop, ze was daar niet alleen. En
haar liefdesrelatie met God groeide. Dit alles heb ik in het leven van mijn moeder gezien. Ik werd gedragen
om haar te dragen. En met deze draagkracht droegen we ook elkaar.
Ik wil Hilda en Hans bedanken (ook namens mamma)
voor hoe jullie met haar hebben geleefd.
18 jaar 2x in de week
bravo
Ik wil Peter bedanken (ook namens mamma)
hoe jij met jouw unieke persoonlijkheid die gezelligheid, luchtigheid bracht die ze zo gewaardeerd heeft.
elke avond voor 18 jaar
bravo
Ik wil Ron bedanken
voor zijn bijdrage in de wekelijkse autotochtjes
(voor de beruchte westland‐routes)
voor 8,5 jaar 1x in de week
Ik wil Michelle bedanken
voor haar inbreng qua vrolijkheid, humor, liefde voor de Heer, het lezen met mijn moeder en zingen,
en dat ze ff insprong als ik ff tijd voor mezelf nodig had
voor vele jaren
Ik wil Johan bedanken voor het wekelijks bezoeken van mijn moeder de laatste 2 jaar.
In het leven van mijn moeder heb ik gezien dat er een basis van leven overblijft, wanneer alles wegvalt
waar we normaal gezien onze identiteit opbouwen. En op deze plek heeft mijn moeder zich geliefd
gevoeld, tot het einde of nieuwe begin toe.
En deze basis is: geloof, hoop en liefde in relatie met jezelf, met God en je naaste. Geloof als persoonlijke
vertrouwen, hoop als gespannen verwachting en liefde als een houding, een toewijding van de wil.
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Zingevings quote 13-5-14 17:23
Comment: ‘Met kleine daden van
goedheid, houdt men het kwade op een
afstand.’ Bron: film De Hobbit

Zingevings quote 13-5-14 17:28
Comment: ‘Waardigheid heeft iets heel
moois; het is een bijzondere manier van
aanwezigheid. Het is heerlijk mensen te
zien die echt waardigheid bezitten. Het
menselijk lichaam spreekt zijn eigen taal.
Elk gebaar dat u maakt zegt iets over wie
u bent. De houding die u aanneemt, de
manier waarop u loopt, zit, praat en
dingen voelt vertelt iets over het karakter
van uw ziel. Sommige mensen vertonen
een onmiskenbare waardigheid in hun
gedrag en houding. U voelt hun
aanwezigheid. Zij zijn niet aanwezig op
een geforceerde manier; zij treden niet
krampachtig naar buiten om indruk te
maken of zichzelf geliefd te maken.’ Bron:
‘Pastoraat en spiritualiteit’ – Henry
Nouwen
Zingevings quote 11-5-14 8:19
Comment: ‘We zouden hier kunnen
spreken van de eerste crisis in de
geschiedenis van de mensheid: scheiding,
de wortel van veel verdriet en pijn. De
eerste scheiding in de geschiedenis van
de mensheid is de scheiding tussen God
en de mens, het gevolg van de zonden.
Deze scheiding had automatisch andere
scheidingen tot gevolg. Wij als mensen
raakten ook gescheiden van onze
oorspronkelijke natuur en er kwam zelfs
een scheiding tussen de mensen
onderling.’ Bron: ‘Leven of overleven’ –
Hans Groeneboer

Dit heeft mijn moeder perfect voorgeleefd en hierin volgde ze het voorbeeld van Jezus Christus. En wij
mogen uit liefde voor wat Hij voor ons gedaan heeft Hem daarin volgen. Dan pas zal onze liefdesrelatie
met Hem zulke grote hoogten kennen, maar ook in de diepten, zal onze liefde voor Hem blijven groeien.
Omdat Hij er tenslotte ook is geweest.
Mamma, ik ben u eeuwig dankbaar dat u dit voorbeeld heeft gegeven. En dat u deze weg bent gegaan.’

Hierna nog vijf spontane speeches over hoe mijn madre vele levens heeft geraakt. Met
haar karakter, haar onverzettelijkheid, maar vooral haar vertrouwen en liefde voor
God. Een vriendin van mij (Fantine, bekend van de Voice of Holland) zingt en we laten
verschillende video’s, genomen met de smartphone, van mijn madre zien. Hoe ze
geint, hoe ze haar melk drinkt, hoe ze in haar murmel‐taaltje vragen stelt, hoe ze
zingt. Je ziet haar relatie met haar Heer, zelfs door alle moeilijkheden heen.
Het 70‐tallige publiek krijgt ook een vooruitblik van de documentaire te zien. Dit is
behoorlijk confronterend voor mij omdat iedereen op een groot scherm ziet dat ik niet
echt geduld met mijn madre heb. Maar vooruit, dit was ook onze relatie. Het
worstelen met elkaar, maar altijd weer vergeving vragend. Mijn vrienden en mijn broer
dragen de kist. Ik mag de dragers uitkiezen en kies voor de vrienden die mij door de
jaren heen gedragen hebben. Waarbij een speciale vermelding voor Willem en Wilfred.
Wilfred kan er jammergenoeg niet bij zijn, vanwege zijn vakantie in Italie.
Twee vrienden komen speciaal van hun vakantieadres om samen met mij te rouwen.
Dit is voor mij heel bijzonder en zal ik de rest van mijn leven niet vergeten. De warme
meelevende beelden helpen mij in het rouwproces.
Fantine vertelt over de grote indruk die mijn madre op haar heeft gemaakt. Een vrouw
waarbij ze zich heel klein voelde. Misschien komt het in de buurt van wat Henry
Nouwen schrijft over Adam, een zwaar gehandicapte jongen. Hij schrijft in het boek
‘Adam’:
‘Maar naar mijn overtuiging was aan Adam toebedacht, dat hij in al zijn gebrokenheid
een getuige kon zijn van Gods liefde. Daarmee wil ik niet romantisch of sentimenteel
over hem doen. Adam was net als wij iemand met beperkingen, met meer
beperkingen dan de meesten van ons, en niet in staat om zich in woorden te uiten.
Maar hij was evengoed een volledig mens, een gezegend mens. Met al zijn zwakheid
werd hij een unieke middelaar van Gods genade. Hij liet in ons midden Christus zien. In
Adams innerlijk straalde licht. Licht van God. In Adams innerlijk heerste nauwelijks
beroering, binding, ambitie. Daarom hoefde hij ook de ascese niet op te brengen om
zich leeg te maken voor God. Leeg was hij al van nature door zijn zogenaamde
handicap. Naar God hoefde hij niet met zijn gedachten of gevoelens te zoeken. Daarin
leek hij op Jezus: dat hij beminnenswaard was, op God gelijkend, en geroepen om
vrede te brengen – dat konden alleen diegenen zien die hem konden verwelkomen als
een door God gezonden mens. De meesten beschouwden Adam als een gehandicapte,
die weinig te geven had en een last was voor zijn familie, voor zijn sociale omgeving
en voor de samenleving als geheel. Zolang hij op die manier werd waargenomen bleef
zijn ware gedaante verborgen. Voor wie het niet ontvangen willen bestaat er geen
geschenk.’
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Zingevings quote 13-5-14 14:07
Comment: ‘Jarenlang had ik het woord
‘incarnatie’ uitsluitend gebruikt voor Jezus,
in wie God onze geschiedenis binnenkomt.
Door mijn verbondenheid met Adam besefte
ik dat Christus tastbare aanwezigheid niet
alleen iets was van een ver verleden.
Christus is aanwezig telkens wanneer
mensen elkaar in de geest begroeten. Dan is
het heilige ook nu nog aanwezig, dan
‘gebeurt’ God tussen mensen. Dat wordt
bedoeld met sacramenteel leven. God is
steeds opnieuw tastbaar aanwezig wanneer
mensen elkaar ‘in Gods naam’ ontmoeten.
Door mijn omgang met Adam leerde ik
opnieuw zien en horen. Er voltrok zich een
verandering in mij die ik niet had voorzien.’
Bron: ‘Adam’ – Henry Nouwen

Mijn broer en ik, en vier vrienden dragen de kist naar buiten. Naar de stuk grond waar
mijn broer en ik, of ik en mijn broer ook komen te liggen. Zoals ze mij door de jaren
heen gedragen hebben, zo dragen ze nu de kist. Willem, Edgar, Johan en Michel. Bij
het graf aangekomen zetten we de kist neer.
Ik spreek tot de grote gulle Gever:
‘Heer,
Wij danken U dat U naar deze wereld gekomen bent.
Dat we mogen weten dat U hoort.
Wij danken u voor onze moeder.
Onze lieve, speelse, karaktervolle mamma.
Ik dank dat U haar door de jaren heen bemoedigde.
Waar onze woorden tekort schoten, daar kwam U.
Dit kan niet anders Heer.
Wij danken U voor alles wat U geeft.
Wij zijn dankbaar voor de weg die we samen met onze moeder zijn gegaan.
Wij danken U,
dat wie zich aan U toevertrouwd,
U er zal zijn.
In dit leven, maar ook hierna.
Daarom danken wij U voor onze moeder die dit heeft voorgeleefd. Wij danken U voor uw woorden van
Leven die we kunnen vertrouwen.
Heer, wij geven onze moeder over aan u.
en wij geven het lichaam van mijn moeder over aan de aarde.
In die verwachting:
‘dat wat geen oog heeft gezien, en wat geen oor heeft gehoord,
dat heeft God bereid voor degenen die Hem liefhebben...
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.’

Achteraf zijn al die warme begroetingen en tekenen van medeleven zo belangrijk
geweest in mijn rouwproces. Al die warme beelden troosten mij hart. Ik heb mijn
rouwproces zorgvuldig georganiseerd. Van vrienden krijg ik een rouwdagboek. Elke
dag lees ik een stukje voor. In deze periode kwam er ook een Armeens engeltje op
mijn pad, een goede vriendin. Bij haar voel ik me veilig genoeg om mijn gevoelens van
verdriet te uiten. Ze is hele dagen bij mij geweest om me gezelschap te houden. Ik kan
alles aan haar kwijt, en ze geeft mij de ruimte om mijn emoties te uiten. Dit is een waar
godsgeschenk. Ook andere vrienden staan me bij, maar zonder dit Armeense engeltje
weet ik niet waar ik het moet zoeken. In deze periode is tussen ons een bijzondere
vriendschap gegroeid. Ik merk dat ik door haar empatische gave mijn hart kan openen.
Ik kan huilen, ik kan alles delen en ze luistert naar mij. Alleen maar luisteren, dat is
genoeg. Ze voelt dit goed aan en geeft geen advies. Ook al spreek ik geloofstwijfel uit,
schuldgevoel (wat ik beter had kunnen doen). Ze is er voor mij. Dit vergeet ik nooit.
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Zingevings quote 11-5-14 8:27
Comment: ‘Realize, however, that you
just went through one of the most difficult
experiences anyone ever has to go
through. You may have had to make some
of the hardest decisions anyone will ever
have to make – perhaps very quickly and
under great duress... To top it off, you’re
human – not a saint or superhero. You,
like everyone else, get tired, become
irritable, and sometimes make mistakes.
Your loved one was also a regular human
who struggled with the same kind of limits
and weaknesses... It’s common for a
grieving person to feel that way. But try
not to be too hard for yourself. Forgive
yourself. Give yourself the benefit of the
doubt.’ Bron: ‘A time to grieve’ - Kenneth
C. Haugk

Gandalf is het symbool van wijsheid. Hij is de meester die in het avontuur op het juiste moment komt
opdraven. Hij heft zijn staf en verspreidt het licht. Dit licht dringt de duisternis terug. Het licht
kunnen we niet verdienen. Het verrast ons, we kunnen het volgen, of we blijven onze eigen weg
gaan. Door mijn fictieve dialoog met hem gebruik ik een creatief element om van mijn hart geen
moordkuil te maken. En hiermee is hij misschien ook wel een symbool van de ultieme wijsheid die
zichtbaar is geworden in mijn spirituele buddie.
‘Beste Gandalf,
Ik mis mijn moeder.
Ik mis haar aanraking.
Ik mis haar moederliefde.
Ik mis haar hart, dat discipelhart.
Ik kijk naar de lucht, op een zonnige dag.
En ik vraag de lucht:
is mijn madre daar?
De lucht is nooit meer hetzelfde,
in het besef dat ze daar ergens is.
De lucht voelt dan zo vreemd.
Iets van mij,
iets wat is weggescheurd is daar ergens.
Wat een wrede grap van de werkelijkheid....
De lucht, zo bekend...
is nooit meer hetzelfde.’
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Ik neem ruim een maand de tijd om uitgebreid te rouwen. Ik verzin rituelen die mij
helpen. En spreek met mensen af. Velen zijn geraakt door de begrafenis en willen
praten. De eerste week heb ik weinig gesprekken, daarna elke dag een gesprekje. Het
is een dubbele tijd. Zoveel beelden in mijn hoofd van 18,5 jaar leven met deze vrouw,
ik voel zoveel verscheurdheid. Maar ik merk ook hoe zwaar die jaren eigenlijk zijn
geweest. Het voortdurend omgaan met het gevoel dat ze daar niet veilig is. Elke keer
als je naar haar toe gaat: ‘hoe zal ik haar dit keer aantreffen?’ Maar ook: ‘op die plek
maak ik werkelijk het verschil uit’. Als ik er niet ben is er niemand. In mijn kerk
Crossroads hebben we een keer een speech over ‘Find your own Calcutta’. Een
vergelijking met de plek van moeder Theresa, waar zij het verschil uitmaakte. Zo had
ik ook mijn plek gevonden.
Het was geen gemakkelijke plek, maar ik begin deze plek steeds meer te waarderen.
Een plek bij mijn moeder waar ik ook tot rust kwam, waar er liefde was (van haar en
van God). Een soort heilige plek waar ik mij kon terugtrekken. En mijn moeders
lichaam was dan het altaar waar de heilige handelingen aan verricht werden. Mmmm,
misschien ook nog wel bijbels. Als mijn moeders lichaam de tempel van de heilige
Geest was, waar in de Jezus‐bibliotheek zo duidelijk over gesproken wordt.
Ik neem het rouwen overal naar mee. Zelfs als ik naar de lucht kijkt. Het lijkt zo’n
normale lucht. Mooie wolken, bijzonder licht. Het lijkt de lucht die ik altijd heb gezien.
Maar zelfs de lucht is niet meer zoals vroeger. Mijn madre is heengegaan, waar is ze?
Is ze misschien daar? Ver weg. Het lijkt allemaal zo absurd, maar is daar ver weg buiten
bereik iemand waar ik zoveel van gehouden hebt, zoveel aan gegeven hebt? Het zou
kunnen. Waarom niet? Ik zag haar verdwijnen uit haar lichaam. Ze kan overal zijn.
Ik moet van zoveel beelden afscheid nemen, van haar lach, haar bewegingen, haar
misvormde woordjes, haar humor, haar unieke aandacht als moeder. Het gaat dieper
dan ik had verwacht. Ik dacht altijd dat ik mijn leven rond spiritualiteit had ingericht.
En waar mijn moeder een dankbare plek in vervulde, maar spiritualiteit bleef mijn
uitgangspunt, Christus bleef het middelpunt van mijn leven. Mijn handelingen vervult
van liefde voor mijn Heer in het middelpunt van alles. Dit dacht ik altijd.
Toch grijpt het dieper in dan verwacht, de pijn, het gemis, het beeld van Gods
nabijheid in mijn moeder. Hoe ik zag dat God schijnbaar werkte in mijn madre. Het is
allemaal weg. De diepte van haar woorden als ze boven haar moeilijkheden uit getild
wordt en dat ze zei: ‘Dank U Jezus’. Het is allemaal weg, de volle beelden in mijn
hoofd worden langzaam schraal. Mijn hoofd wordt langzaam leeggeroofd.
Ook de dagindeling wil maar niet wennen. Aan het einde van elke dag ging ik naar
haar. Ik bleef daar 3/ 4 uur. Nu heb ik ineens hele dagen tot mijn beschikking. Ik kan
afspreken wanneer ik wil. Ik kan doen wat ik wil. De hele structuur van een dag
verandert. Maar het is ook een tijd van verwachting. Nieuwe dingen komen dichterbij
en het voelt alsof er een oogst onderweg is. Ook al ben ik wat ouder geworden en heb
ik mijn leven voor 18,5 jaar geparkeerd of toch zeker op een zijspoor gezet. Ik heb nog
steeds die drive. Misschien wel een heilige drive. Diep van binnen nog altijd een sterke
drang om het evangelie van Jezus van Nazareth te communiceren, om dat uit te leven.
Maar ook om spiritueel werk te doen. In een experimenteel, creatief klimaat,
misschien gaan hier nu wel deuren voor open. Dus het is nu ook weer een hoopvolle,
spannende tijd.
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Zingevings quote 11-5-14 7:32
Comment: ‘Natuurlijk bestaat het gevaar
dat mensen blijven hangen in hun verdriet.
Maar wij mogen niet oordelen en
vastleggen hoe lang het verdriet mag
duren. Het komt in fasen. We dachten
misschien dat we het verdriet al hadden
overwonnen. Maar dan herinnert de dood
van iemand anders ons aan ons eigen
niet-doorleefde verdriet en meteen barst
het opnieuw open. Of we worden
depressief en beseffen dat de depressie
ons herinnert aan het niet-toegelaten
verdriet. We moeten dankbaar zijn
wanneer ons verdriet van karakter
verandert. Maar we hebben geen garantie
dat het niet een halfjaar later –
bijvoorbeeld bij een gesprek – weer
opnieuw openbarst. We hoeven dan geen
schuldgevoelens te hebben, maar we
mogen onder ogen zien wat onze ziel
ontroert. Er bestaat geen norm hoe lang
verdriet mag duren... We concentreren
ons op de mensen die rouwen, en stellen
ons open voor hen en voor hen verdriet.
We hebben de hoop nodig op wat nog niet
zichtbaar is, op de kracht die schuilgaat
achter de machteloosheid, op de vreugde
die op de bodem van het verdriet wacht,
totdat ze kan opstaan.’ Bron: ‘Wat komt er
na de dood’ – Anselm Grun

Dit is natuurlijk dubbel. Aan de ene kant durf ik van de grote gulle Gever met het
heengaan van mijn madre speciale dingen te verwachten. Dit komt niet uit. Waarom
kan ik nu wel van de Gever dingen verwachten, over het algemeen blijft Zijn ingrijpen
toch maar uit. Kan ik nog wel tot die verwachting komen als je toch alleen maar
teleurgesteld wordt? Elke keer weer je verwachting aanpassen is ook zo vermoeiend.
Of zit het leven nu eenmaal zo in elkaar? Misschien wel. Ik wil ook niet te weinig van
God verwachten. Ik vertrouw op de bijbelse levensbeschouwing die het leven laat zien
als een onverdiend geschenk, elke zonsopgang is een bewuste keuze van de Gever,
elke ademhaling is een geschenk. Misschien ligt in deze gedachtengang ook wel een
oplossing voor het madre‐probleem, het uitblijven van een persoonlijk ingrijpen van
God. Ik weet het niet. Maar ik ga er in ieder geval wel mee worstelen. Dit wordt mijn
persoonlijke ‘journey’.
Dit is natuurlijk een vraag die leeft bij heel veel mensen. ‘Wat doet de grote Gever
eigenlijk? Wat mag ik verwachten?’ Ik kan me ook blind staren op Zijn beloften en Zijn
beloften claimen en claimen, en alle realiteitszin verliezen. Maar ik kan aan de andere
kant ook alle verwachting verliezen en geloven dat God zich niet inmengt in het
natuurlijk verloop der dingen. Ik zou Hem dan op z’n minst ergens moeten kunnen
traceren. Of gaan zijn wegen altijd boven mijn wegen? Ik moet Hem toch ergens
kunnen zien, zijn opstandingskracht woont tenslotte in mij. En Hij is ‘werkelijk’
opgestaan, in deze fysieke wereld. Althans, dat geloof ik nu nog. Ook al zag ik daar
heel weinig van terug in de weg van 18,5 jaar met mijn madre. Althans, als ik naar haar
fysieke verschijning keek. In haar persoonlijke relatie met Christus groeide ze wel, het
ging steeds dieper. Dit kennen van Christus. Hier heeft ‘bro’ Paulus het ook over: ‘ik
wil Hem kennen in Zijn lijden en in Zijn opstanding’. Of misschien beschrijf ik gewoon
te weinig, omdat ik gewoon teleurgesteld ben, en beperkt in mijn observatie, en kan ik
het ook allemaal niet verklaren. We zullen zien, dit is duidelijk een volgend avontuur.
Ben nu al een maand bewust aan het rouwen. Ik haal herinneringen naar boven. Elke
dag. Ik bekijk oude videootjes, door de jaren heen. Ik huil, ben verdrietig. Zat er zelfs
aan te denken om een hele muur te behangen met haar foto’s door de jaren heen.
Alles wat helpt om tot afscheid te komen. En dan langzaam foto’s eraf halen als teken
van afscheid nemen. Ik heb dit uiteindelijk niet gedaan. Aan de andere kant koester ik
herinneringen. Woh, wat een dankbaarheid groeit er in mijn hart. Als ik bedenk dat ik
deze weg mocht gaan. Uit liefde voor mijn Heer, en uit liefde voor mijn madre. Ik heb
een weg mogen vinden in dit leven van ultieme opoffering. En ik ben gegroeid in
liefde. Wat een voorrecht. En dit is beslist geen zoetsappige liefde, maar een liefde als
wilsbesluit. Heb een groeispurt gemaakt in mijn relatie met Hem. Ik nam zijn woorden
letterlijk: ‘wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil, die zal het vinden. En wie zijn
leven zal proberen te behouden die zal het verliezen.’ Wij definieren ons leven vaak als
het leven dat we kunnen controleren. Maar als we de controle uit liefde, geloof en
hoop overgeven. Kunnen er nieuwe realiteiten zich ontvouwen. En daarbij ook nog
eens dat Hij elke moment geeft. Het is een gift. Dan hebben we alleen maar reden om
dankbaar te zijn. Zo probeer ik echt te leven, uit stevig vertrouwen, gespannen hoop
en vasthoudende liefde.
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Zingevings quote 13-5-14 17:02
Comment: ‘Geen andere godsdienst,
geen andere filosofie belooft een nieuw
lichaam, een nieuw hart en een nieuwe
geest. Alleen in het evangelie van Christus
vinden lijdende mensen zo’n ongelofelijke
hoop.’ Bron: ‘De Jezusruimte’ - Benoit
Standaert

We hebben geprobeerd om heel bewust met het rouwen om te gaan. Dit door samen
verschillende rituelen te ondergaan. Een zo’n ritueel is het verven van de kist. We
wilden dat de kist echt iets van mijn madre zou worden. Ze hield van bloemen, dus
hebben we bloemen in de vorm van een kruis op de kist geverfd. Tijdens dit verven
spraken we over haar leven en over de laatste heftige periode.
Wat mij ook helpt, was het bekijken van de verschillende smartphone‐video’s. Voor de
verschillende items op haar begrafenis moet dit gebeuren. Het voorwerk, waarbij ik de
video’s moet spotten, helpt mij in het rouwen. Ik heb vele uren met tranen in mijn
ogen zitten editen.
De aandacht van de camera doet me goed. De camera volgt me al een jaar om er
uiteindelijk een film van te maken. Ik kan eindelijk mijn verhaal vertellen en de camera
luistert. Vele herinneringen worden opgehaald en kan ik opnieuw alles proberen een
plekje te geven. Rond deze camera heb ik gaandeweg ook de nodige bedenkingen. Ik
betrap mij op een bepaalde ijdelheid. Ik begin de verslavende aandacht van de camera
misschien wel te leuk te vinden. Vriend Jan‐Willem filmt ons. Aan het einde van de
opnamen zitten we heerlijk op een terrasje erover te praten. Maar mijn madre blijft
maar lijdend op bed liggen. Wij gaan weg met de nodige tevredenheid: ‘Oh, wat een
mooie beelden’. En mijn madre blijft daar maar liggen en lijden. Dit geeft me niet zo’n
goed gevoel.
Vriend Jan‐Willem en ik praten hier uitgebreid over. Ook vanwege mijn spirituele
integriteit moet ik dit gewoon uitspreken. Dat dubbele. De worsteling met mijn
ijdelheid kan zo een heilige ijdelheid worden. Ik wil mezelf dan laten zien, niet omdat
ik zelf zo graag in het middelpunt van alles wil staan, maar eerder voor Zijn Dromen en
Plannen. Ik leef als discipel van Christus uit liefde voor alles wat Hij in leven heeft
geroepen, en voor Zijn openbaring in deze wereld. ‘Your light must be shining on a
hill. If it’s your will...’ Hoor ik in mijn hoofd. Mijn mentor Bono probeert zich in het
gesprek in mijn hoofd te mengen.
In mijn dromen is mijn madre behoorlijk aanwezig. Ik droom verschillende keren met
haar in de hoofdrol. De eerste keer, ongeveer een maand na haar heengaan, ben ik
met haar kist inclusief lichaam op reis. Ik sta voor autoritaire mensen die mij bevelen
om de kist open te maken. Ik maak de kist open, ik zie haar lichaam liggen en ze ademt
nog... Ik zeg: ‘schatje, je leeft nog’. ‘Zie je wel’, zegt ze op haar eigen speelse,
bijdehante manier. Vlak daarna word ik wakker. Het gemis is daar, het grote gemis. Ik
verlang naar haar ‘bijdehante’ stem. Deze stem die ik nooit meer zal horen.
De tweede droom volgt snel na de eerste. Ik kijk televisie en zie mijn madre plotseling
verschijnen. Ze is in een tv‐programma. Ze ziet er meer levend uit dan ooit tevoren.
Geen lijden meer, geen gevangenis meer. Ik zit naar de buis te kijken. Ik ben verdrietig,
ze is buiten bereik. Maar ze is zo levend. Ik schreeuw naar haar, ze reageert niet en
komt niet dichterbij. Ik huil.
De derde keer dat ik over haar droom is vijf weken na haar heengaan. Ik ben haar aan
het zoeken in allerlei verpleeghuizen. Ik zoek en zoek, maar ik vind haar niet. Ik kijk
rond. Af en toe kom ik gezichten tegen die op haar lijken, maar ze is het niet.
Uiteindelijk geef ik het op. Ik vind haar niet. Uiteindelijk vind ik haar gedeeltelijk in de
gezichten van anderen. De anderen die het moeilijk hebben, alleen zijn. Ik vind het
raar dat ik haar gedeeltelijk vind, omdat ik zeker weet dat ze overleden is.
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Zingevings quote 11-5-14 8:17
Comment: ‘Rouw is de verwerking van
de pijn van het verlies. Het rouwen en
berouwen is ook in de bijbel een belangrijk
thema. Door rouw en berouw komen we
los van het onrecht dat ons is
overkomen... We spreken van een crisis in
iemands leven als iemands leven
volkomen ontwricht raakt. De persoon kan
de gebeurtenis niet meer plaatsen in het
perspectief van zijn of haar leven... Maar
de gevolgen van niet-verwerkte rouw
blijven niet beperkt tot de persoonlijke
levens van individuen. Hun relaties zullen
ook lijden onder de gevolgen van nietverwerkte rouw... Het onrecht en de nietverwerkte pijn van hun leven en hun
relaties zal onherroepelijk gevolgen
hebben voor dat wat ze voortbrengen. In
kerken, organisaties en bedrijven zijn
daarom vaak de gevolgen aanwezig van
niet-verwerkte rouw. Zo kan het onrecht
van generaties lang relaties en
samenleving beinvloeden.’ Bron: ‘Leven of
overleven’ – Hans Groeneboer

Ik kom tot de conclusie dat ze er zelf niet meer is. Dit ondermaanse is niet meer de
plek waar ze thuis was of ooit thuis is geweest. Ze was hier in den vreemde, al die tijd.
Nu is ze ‘ergens’ thuisgekomen. Het geeft een opluchting: gelukkig, ze is niet meer in
die vreemde, onveilige omgeving. Ze is bevrijd uit de gevangenis van het verpleeghuis.
De vierde droom: ik zie het lichaam van mijn madre op haar bed liggen. Het lijkt alleen
een lichaam, geen aanwezigheid. Ik kijk naar de onderkant van haar voeten. Ik
verwacht dat ze blauw zijn. Dit zijn ze niet, ze zien er normaal uit. Ik kijk naar haar
gezicht. Ze begint plotseling te knipperen met haar ogen. Ze gaat ademen. Ik vraag
aan haar of ze water wil.
Een droom die niet uitgelegd wordt is als een brief die niet geopend wordt. Dit is
volgens mij een Joods gezegde. Dus laten we eens een poging ondernemen. Ik kan
volgens Hans Burki (taalgeleerde, psycholoog, theoloog) zeven vragen stellen: de
vraag naar het gevoel, de vraag naar de realiteit, de vraag naar de kern, de vraag naar
het wezen, de vraag naar het subject, de vraag naar het persoonlijke zinnebeeld, de
vraag naar het adres.
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Zingevings quote 13-5-14 17:16
Comment: ‘Wanneer een christen beseft
dat de hemel zijn thuisland is, gaat hij zich
gedragen als een verantwoordelijke
inwoner van de aarde. Hij is zo verstandig
in vriendschappen te investeren, omdat hij
weet dat ze eeuwig zijn. Zijn gesprekken,
doelen en beweegredenen worden zuiver
en eerlijk, omdat hij beseft dat ze van
invloed zullen zijn op de eeuwige
beloning. Hij is royaal met tijd, geld en
talent, omdat hij schatten verzamelt voor
de eeuwigheid. Hij verkondigt de blijde
boodschap van Christus, omdat hij de
gelederen van de hemel wil vullen met
vrienden en buren. Dit komt hem niet
alleen in de hemel, maar ook op aarde
goed van pas, omdat iedereen om hem
heen er baat bij heeft.’ Bron: ‘De hemel’ –
Joni Eareckson

Gandalf is het symbool van wijsheid. Hij is de meester die in het avontuur op het juiste moment komt
opdraven. Hij heft zijn staf en verspreidt het licht. Dit licht dringt de duisternis terug. Het licht
kunnen we niet verdienen. Het verrast ons, we kunnen het volgen, of we blijven onze eigen weg
gaan. Door mijn fictieve dialoog met hem gebruik ik een creatief element om van mijn hart geen
moordkuil te maken. En hiermee is hij misschien ook wel een symbool van de ultieme wijsheid die
zichtbaar is geworden in mijn spirituele buddie.
‘Beste Gandalf,
Ik wil even wat delen...
Ik ruimde mijn boekenkamer op. En ik kwam haar nachtjapons tegen, en haar kussens. In een keer zoveel
voorwerpen die altijd bij mijn madre lagen. Ineens stonden alle beelden naast me en om me heen. Mijn
verbeelding speelde zich weer parten. Zoveel beelden waardoor ik overvallen werd. Al die voorwerpen
met zoveel herinneringen.
Ik kan alleen maar huilen.
Bidden, delen, en weer huilen.
Zoals ik zo vaak in de avond gedaan had,
wanneer ik haar weer huilend had achtergelaten...
Oh, wat miste ik haar. Ik zal haar nooit meer als mijn madre terugzien. Wel veel groter, en heerlijker, maar
niet als mijn madre. Wat een eer om met deze vrouw te mogen optrekken die 18,5 jaar. Het ging allemaal
door me heen.
Ik ga steeds meer de grootheid van haar zien. Ze leefde groots in haar kleine omgeving. Ze kon zich nog
niets eens zelf omdraaien in bed. En wat deed ik altijd haar best om haar leefwereld te vergroten. Ik
haalde het nieuws erbij, de situatie in de wereld. De ellende die mijn vrienden meemaken, maar ook de
mooie dingen natuurlijk. Mijn verbeelding was een venster naar de wereld. Mijn woorden waren dat. Wat
een verantwoording.
Haar grootheid beangstigt mij ook een beetje....
En nu is ze er niet meer... wat een verscheurd gevoel... ik wil er doorheen gaan, de pijn voelen. Had het van
de week nog met een vriend erover, als ik nu de pijn voel en ermee om leert gaan dan wordt mijn
empatisch vermogen alleen maar groter. Misschien toch ergens een zegen voor de wereld, te beginnen in
mijn omgeving.
Ik kreeg vandaag een apptje van een goede vriendin:
‘Wie het leven wil vieren durft ook stil te staan bij wat verdriet doet. Pijnlijke kwesties gaan we liever uit
de weg. Toch zegt Prediker dat er overal een tijd voor is. Een tijd om te lachen en een tijd om te huilen. Dit
is een belangrijke levensles: ‘Je kunt alleen maar lachen als je ook kunt huilen vanuit je diepste zijn. Intens
doorleven wat pijn doet, stilstaan bij momenten die je nooit vergeet zoals de sterfdag van een dierbare.
Vraag Jezus om bij je te zijn.’
We zullen zien....’
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Het gevoel is in de eerste twee duidelijk. Er is een afstand, een gemis, verdriet. Bij de
derde droom vooral opluchting. Bij de laatste droom een gevoel van dat het op een of
andere manier gewoon doorgaat. In mijn herinneringen zal ze er altijd zijn.
De realiteit van deze dromen is natuurlijk dat mijn madre heengegaan is. Ik ben van
slag en moet me herpositioneren in het leven, misschien ben ik zelfs wel een beetje in
een identiteitscrisis.
De kern van deze dromen (hoofdthema) is dat ze nog leeft. Ze is niet alleen verder
getrokken. Ze leeft, ze is zelfs meer levend dan ooit tevoren. Dit is natuurlijk niet zo
gek. In dit leven merkten we 17001 uur dat dit niet haar thuis was, zo gevangen in haar
lichaam. Nu is ze vrij en veilig, vanuit ons vertrouwen in Jezus Christus.
Het wezen (grondbetekenis van droomsymbolen) is dat ik gerustgesteld wordt. Het
gaat goed met haar.
Het subject (waarmee het beste identificeren) is natuurlijk mijn madre. Tegelijkertijd
ben ik het ook. Ik leg ook deze weg in het leven af, en ik zal ook meer levend zijn als
ooit tevoren. Als ik me in vertrouwen aan de Levende Christus overgeef, Zijn Leven in
mij en door mij heen.
Het persoonlijke zinnebeeld (samenhangend beeld dat zin geeft) is dat dit leven vaak
verwarrend is. En mijn moeder stelt me gerust. Door haar speelsheid en haar
bijdehante opmerkingen.
Het adres (waarschuwing of aansporing) is dat ik ook moet blijven spelen. Niet alleen
maar rouwen, en misschien hierin blijven steken, maar doorgaan met het nieuwe
leven dat zich ontvouwt. Het leven gaat door en ik moet niet in een overdreven
verlangen naar het verleden blijven hangen. Zo zit het leven niet in elkaar.
Wat mij in deze tijd, naast het dromenland, perspectief geeft en wat mij helpt zijn de
‘cliche’‐teksten die ik door de jaren heen veel met haar gelezen heeft. Dit zijn echt de
top 2 teksten door de jaren heen. De tekst uit het evangelie van Johannes, hoofdstuk
14 ‘Ik zal je nooit begeven en zal je nooit verlaten tot de voleinding der wereld’ en de
brief aan de Romeinen, hoofdstuk 8 ‘Niets kan ons scheiden van de liefde van God die
Hij heeft laten zien in Jezus Christus’. Gek genoeg helpen deze uitgekauwde teksten
mij op een bijzondere manier. Zoals Hij door de teksten heen trouw aan mijn madre is
geweest is Hij ook trouw aan mij. Ik sta nu als het ware in haar schoenen. Ik verhoud
mij nu tot deze teksten. Zoals deze teksten mijn madre tot Hem brachten, brengen ze
mij nu bij Hem. Alsof de Geest van God ze tot leven brengt. Ik leef erin. Ze voeden mij,
ze troosten mij.
Het is ongeveer twee maanden na het heengaan. Ik loop ergens over straat. Het voelt
alsof mijn madre ergens op mij wacht. Ik moet iets voor haar doen. Zoals ik al die jaren
heb gedaan. En zoals ze al die jaren op mij wachtte. Ik breek en huil vijf minuten lang.
Ik mis haar verschrikkelijk. Ik merk dat ik me ervoor schaam. Ik vind het steeds
moeilijker om voor mensen te huilen. Ik ben bang voor het feit dat zij bang zullen zijn
dat ik ergens in blijf steken.
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Zingevings quote 11-5-14 7:55
Comment: ‘Karl Rahner ziet deze
uitspraak zo dat ieder mens bij zijn dood
uiteindelijk Christus ontmoet en inziet dat
in Hem de vervulling van zijn verlangen
ligt. Hij zal in de ontmoeting met Christus
beseffen dat hij bij zijn zoektocht naar het
ware leven uiteindelijk steeds op zoek was
naar Christus... Wanneer hij zich overgeeft
aan deze Christus, dan wordt Christus
voor hem de weg naar de Vader. Dan
komt hij na zijn dood door Christus bij de
Vader – zelfs wanneer hij Hem tijdens zijn
leven heeft verloochend, omdat hij met de
naam Jezus Christus iets heeft
geassocieerd wat niet overeenkomt met
het wezen van Christus. Bij zijn dood zal
hij jezus Christus in zijn ware gedaante
zien, als degene die heel zijn verlangen
naar leven en liefde in vervulling doet
gaan... Het feit dat onze wereld op een
geheimzinnige manier vervuld is van de
werkelijkheid van Christus, is de reden
waarom de mens in zijn geestelijke en
persoonlijke leven uiteindelijk – of hij zich
daar nu van bewust is of niet – altijd met
Christus te maken heeft gehad.’ Bron:
‘Wat komt er na de dood?’ – Anselm Grun
Zingevings quote 11-5-14 8:43
Comment: ‘Twee gevaren dreigen er
altijd: het ene is dat je je verdriet geen tijd
gunt, doordat je jezelf overschreeuwt en
zo de rouw geen ruimte geeft om uit te
huilen. Het andere gevaar is dat je het
verdriet gaat koesteren, dat je ervan gaat
houden om verdrietig te zijn.’ Bron:
‘Morgen zal het pasen zijn’ - A.F. Troost

Mensen verwachten nu toch wel dat ik er langzaam overheen zal groeien. Dit slaat
nergens op. Maar het huilen is nu minder vanzelfsprekend. De eerste weken vond ik
het niet moeilijk om te huilen. Nu merk ik een zekere weerstand om te huilen.
Ik ga op een woensdagavond in het centrum van Den Haag naar een avondmeditatie
in de oud‐katholieke kerk. Gewoon om te kijken en te ervaren. Ik zit 23 minuten
doodstil in de stilte. Ik onderga het. Ik probeer echt bewegingloos te zitten alle 23
minuten lang. Ik adem alleen maar. Plotseling komen de beelden van mijn madre in
mijn hoofd. De beelden dat zij alleen maar kon ademen in haar laatste nacht op deze
aarde. Ik adem met haar mee. De beelden omringen me. Ik verplaats me in de situatie
van mijn madre, alsof ik alleen maar kan ademen. En dat ik aan de deur van de
Eeuwigheid sta. Ik onderga het, met mijn hele hart. Ik voel. Ik ben niet bang. Ik
onderga het. Ik geef me over. Ik blijf stil zitten. Mijn lichaam gaat pijn doen. Ik zet
door. Het lijkt net of ik geen gevoel meer in mijn lichaam heb. Het voelt vreemd. Hoe
vaak maak ik zo’n meditatie mee? Nog nooit meegemaakt. De beelden laat ik door
mijn hoofd gaan. Ik ga er doorheen. En ik kom er uit. Na 23 minuten mogen we delen
wat we hebben ervaren. Ik leg de hele situatie van mijn madre uit, en de vele beelden
in mijn hoofd. De groep is een beetje ongemakkelijk. Ik leg nogal wat neer in dat
kleine groepje. Ik verlaat de groep en ik ben opgelucht en dankbaar. Weer een
rouwmomentje meegemaakt en ben er weer doorheen gegaan. De pijn verandert.
Ik heb nu in een keer 20 uur per week meer ruimte. Val ik in een gat? Ik ervaar dit niet
echt. Ik kan nu wat vaker ‘ja’ zeggen tegen activiteiten.
In deze periode ging ik meer van het team van Crossroads uitmaken. En leerde mijn
voorganger Jeff steeds beter kennen. Dit was een werkelijke zegen voor mij. Ik had
een klik met Jeff: geestelijk, emotioneel, intellectueel. Er is nog nooit een voorganger
van Crossroads die zo aan mijn hart lag als Jeff. Het is een ware ‘blessing’ om hem als
mijn voorganger te hebben. Sommige preken, en ik ben heel erg kritisch, waren een
verademing voor mij. Hij had een zelfde intellectuele weg afgelegd als ik. Hij begreep
me. Dit was zo bijzonder, omdat ik vaak het gevoel had dat christenen met niet
begrepen. Om met een quote van mijn professor te zeggen: ‘voor orthodoxen ben ik
te vrijzinnig en voor vrijzinnigen ben ik te orthodox.’ Dit riep altijd veel vraagtekens op
bij gelovigen als ik weer iets zei dat niet in hun straatje paste. Over alle onderwerpen
waar Ouweneel het in zijn ‘olifanten’‐boeken ook ruimschoots over heeft gehad.
We kopen een mooie grafsteen. We doen het weer samen. Alweer samen rouwen en
praten over ons avontuur met madre. Het wordt een grafsteen die ons verhaal gaat
vertellen. Na ons leven hier op aarde mag ons verhaal nog steeds spreken. Het verhaal
van vasthoudende liefde, stille hoop en sterk vertrouwen. In elkaar en in de grote
Gever. We kiezen voor een mooie grove grafsteen. Wit met bruine lichte strepen
erdoor. Ook komt er een houten rio‐christusbeeld op. Op de voorkant van de steen
komt er een aluminium ontwerp. Ik ga met de computer iets moois ontwerpen en
deze wordt dan op alumunium geprint. ‘Hij sprak in het openbaar: Ik ben de
Opstanding en het Leven. Hij fluisterde in mijn oor: houdt goede moed, ik heb dit
leven overwonnen’. De tekst van de rouwkaart. Ook gebruiken we als rand corten‐
staal. Er komen versteende houtsnippers in het middengedeelte. Het wordt een echt
onwijs mooi, en nog nooit gezien graf. Helemaal wat bij ons past.
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Zingevings quote 11-5-14 8:42
Comment: ‘You’ve got nothing to
apologize for. Showing you feelings is
absolutely the best thing you can do right
now. It’s healthy, and it shows you’re
human. The most important thought I can
share with you is this: give yourself
permission to grieve.’
‘When we lose someone we have loved
deeply, we are left with a grief that can
paralyze us emotionally... When they die a
part of us dies too.’ Bron: ‘A time to grieve’
- Kenneth C. Haugk

Gandalf is het symbool van wijsheid. Hij is de meester die in het avontuur op het juiste moment komt
opdraven. Hij heft zijn staf en verspreidt het licht. Dit licht dringt de duisternis terug. Het licht
kunnen we niet verdienen. Het verrast ons, we kunnen het volgen, of we blijven onze eigen weg
gaan. Door mijn fictieve dialoog met hem gebruik ik een creatief element om van mijn hart geen
moordkuil te maken. En hiermee is hij misschien ook wel een symbool van de ultieme wijsheid die
zichtbaar is geworden in mijn spirituele buddie.
‘Gandalf,
Ik snap er niets van. Heb 18,5 jaar samen met mijn madre geworsteld met het leven. Met God, met
Zijn weg. We zijn steeds weer er doorheen gekomen. We hebben niet opgegeven. Ondanks de
zware weg. We hebben gehuild met elkaar, geworsteld met elkaar, gelachen met elkaar. Steeds weer
zin proberen te ontdekken in die kleine wereld van mijn moeder. Zo beperkt, zo verstikkend. Ik
werd in de nacht soms wakker in paniek, waar mijn lieve moeder allemaal niet doorheen moest
gaan. Ik had gewoon verwacht dat de Allerhoogste mijn moeder wel een zetje naar Hem zou geven.
Als een het verdient had was zij het wel. Alles was haar afgenomen. Haar huisje, haar dochter, haar
gezondheid, haar vrijheid. En toen, op het laatst, wendde ik mij als een kind tot Hem. En waar was
Hij? Was Hij er wel? Die aanwezigheid waar we door de jaren heen zo in geroemd hebben, en
zoveel over gesproken hebben. Of speelde het zich allemaal tussen onze oren af? Het leek wel alsof
alle deuren dicht vielen, en ik de deuren ook nog eens in het slot hoorden gaan. Zoals mijn professor
toch zo treffend kon uitdrukken.
Ik had gewoon een wonder verwacht. De ingreep die haar uiteindelijk richting de Allerhoogste zou
doen gaan. Is dit al teveel verwacht? Nadat we door de jaren heen zoveel gespannen verwachtingen
hebben losgelaten. Het leek alsof we niets meer overhielden.
En heel misschien gebeurde ook wel een wonder... onze relatie met Christus bleef groeien, verdiepte
zich. Maar dit kan zich natuurlijk ook alleen tussen onze oren afspelen. Is het zo gek dat we ietsje
meer verwachten. Ietsje meer, dat we niet psychologisch kunnen wegredeneren. Zitten we dan toch
gevangen in een naturalistisch universum? Dit grijpt mij toch wel een beetje bij de keel. Die nu nog
heilig is, maar wie weet in de toekomst toch minder heilig, als ik op deze weg van worsteling door
blijf gaan.’
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Het wordt een familiegraf. Mijn broer en ik komen er ook te liggen. Ik boven hem, dat
hebben we nu al afgesproken.
Tien maanden na het overlijden van mijn madre zit ik in mijn tuintje. Ik zit stil en doe
niets. Ik zit hier bijna nooit alleen. Ineens komen al die momenten met mijn madre
naar boven. Dat ik altijd bij haar stil zat en genoot van haar aanwezigheid. Dit mis ik in
mijn leven. Het gevoel van verloren nabijheid roert mijn hart. Auh, wat mis ik haar. En
wat zit ik nu eigenlijk weinig stil. Ik ben vaak in beweging. Misschien wel te vaak. Op
het moment van stilzitten overvalt me alle momenten van stilzitten bij mijn madre. Ik
kwam daar tot rust, bij haar heiligdom. Haar lichaam, die tempel van de heilige Geest.
Ik word overvallen door dit gemis. Terwijl de zon op mijn voorhoofd brandt krimp ik
van binnen ineen. Ze is er niet meer. En ze zal er ook nooit meer zijn. Zo zit het leven
in elkaar. Het komt nooit meer terug. Zij komt nooit meer terug. Ik huil.
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Zingevings quote 11-5-14 7:57
Comment: ‘Wij manifesteren ons als
persoon in ons lichaam. Ieder mens is
eenmalig en uniek. Hij zal bij zijn dood niet
simpelweg verdwijnen. Hij blijft een persoon
– echter herschapen en verzoend met alles.
Hij zal alle kenmerken van zijn unieke
identiteit hebben, maar nu duidelijker dan
voorheen. Hij zal het unieke beeld dat God
zich van hem heeft gemaakt, in zijn pure en
oorspronkelijke vorm uitstralen... Als u iets
zaait, moet dat eerst sterven voordat het tot
leven kan komen. En wat u zaait, heeft nog
niet de vorm die het later krijgt; het is nog
maar een naakte korrel, een graankorrel
misschien of iets anders... Wat wij met ons
lichaam hier in ons leven ervaren, is als zaad
dat in de hemel zal opkomen. De bloem zal
dan in volle pracht opengaan. Wat hier in
ons lichaam steeds weer in zijn schoonheid
en uniciteit begint te schijnen, zal in de
hemel in zijn volledige glans gaan stralen.
Maar we zullen in de hemel lichamelijke
wezens, personen zijn en niet alleen een ziel
die als een druppel in de zee van het
goddelijke opgaat.’ Bron: ‘Wat komt er na de
dood?’ – Anseln Grun

DISCIPEL‐LESSEN in dit landschap van het avontuur
‐ uiteindelijk krijgen we alles, en kunnen we ook alles weer loslaten
‐ tot overgave komen aan het grotere verhaal is de kern van alles
‐ overgave aan Christus is de plek waar we voor gemaakt zijn
‐ overgave uit liefde en in vertrouwen, Zijn karakter is te vertrouwen
‐ mensen die alles willen controleren zijn niet de meest interessante en aantrekkelijke
mensen
‐ de opstanding van onze relatie met Jezus Christus vindt altijd op onverwachte
momenten, ontregelende manieren plaats
‐ Als ik eerlijk met mijn pijn leer omgaan, vergroot mijn vreugde zich.
‐ Als ik mijn pijn eerlijk onder ogen ziet en beschrijf, dan verandert mijn pijn en kan ik
er steeds beter mee omgaan.
Het avontuur vervolgt zich...
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Mijn godsbeeld in het avontuur:

‘God, degene die alles geeft’
Hij staat op een afstandje.
Het lijkt alsof Hij alles onder controle heeft.
Zijn hand is de hele tijd open.
Er vallen goede dingen uit Zijn hand.
Zijn hand is geopend om te geven.
Hij geeft en hij geeft.
Niet veel mensen merken het op.
Toch blijft Hij geven.
Alles geeft Hij, opnieuw en opnieuw:
elke ademhaling, elk moment, elke kans...
elke ontmoeting.
Bij elke gift slaakt Hij een kreet van genoegen.
In zichzelf geeft Hij.
Zijn hele natuur is geven.
Zijn innerlijke dynamiek is geven,
op de ander gericht.
Bij dit aanzicht groeit mijn vertrouwen,
en groeit mijn dankbaarheid.
Het kennen van de grote gulle Gever is louter geluk.

188

OVERTUIGINGEN
waarop ik vertrouw in dit landschap:
(door het aanbidden met hart, verstand, verbeelding, geweten en wil)

‐
‐
‐
‐

Verlies nooit het vertrouwen, de hoop en de liefde
Verlies nooit het vertrouwen in jezelf, in de ander en de Gever
Blijf een houding hebben dat je verrast kan worden
Blijf open voor anderen, en heb het goede met anderen voor

Het avontuur lonkt...
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Hoofdstuk 7

DE BELONING

Mijn wereld is christo‐centrisch geworden, Christus in het middelpunt van al het
bestaande. Ik heb samen met Hem gerouwd. Hij is de man van smarten, Hij begrijpt
mij. Zijn liefde is onbeperkt, daarom snapt Hij als enige mij. Daarbij komt ook nog, Hij is
er zelf ook doorheen gegaan. Mijn spiritualiteit wordt steeds christocentrischer. ‘Alles
is in Hem geschapen, tot Hem en door Hem’. Het hele Nieuwe Testament is
christocentrisch. De hemel is christo‐centrisch. In mijn beleving zou elke volger van
Christus christo‐centrisch moeten zijn. Te vaak hebben we als volger ons leven te
‘religieus’ ingericht, waarin we bibliocentrisch zijn geworden. De bijbel centraal in ons
leven. En hiermee is het pad naar ‘religie’ al snel ingeslagen. Dan zijn we een van de
vele ‘religies’ met ons heilige boek. Nee, ik ben christocentrisch... Ik leer de grote gulle
Gever kennen in Jezus van Nazareth. Hier zie ik het scherpst wie de Schepper is. Of in
theologische termen: ‘Ik leer de Vader in de Zoon kennen’. Zoals elke zoon ook op zijn
biologische vader lijkt en de zoon ook zijn biologische vader wilt leren kennen.
Waarom? Om zichzelf te leren kennen, zijn afkomst. Als ik mij tot Christus richt leer ik
mezelf kennen, zoals ik oorspronkelijk bedoeld ben.

Zingevings quote 13-5-14 14:23
Comment: ‘Christology was at the heart
of Paul’s quality assurance. So also with
us, especially if the Holy Spirit is invoked.
After all, the Spirit is the Spirit of Jesus
(Phil. 1:19), He has not come to thematize
himself, but Christ (John 14-16).
Christology is at the center, not
pneumatology.’ Bron: ‘Engaging with the
Holy Spirit’ – Graham A. Cole

Beetje bij beetje kom ik uit het dal van het rouwen. Ik huil en huil. Ik mag huilen.
Mensen om me heen vinden het niet gek. Ze zijn vol begrip. Alleen ik merk dat ik het
gek vind. Hoe verder weg van het grote afscheid des te moeilijker ik het voor mensen
vind om te rouwen. Heb een heel gesprek met vriend Peter over rouw. Hij heeft nooit
echt gerouwd om het overlijden van zijn moeder. We komen tot een soort conclusie
dat als je goed rouwt je empathie ook groter wordt. Je kan je meer verplaatsen in
andermans gevoelens. Dit maakt je een rijker mens. Zoals de quote in het vorige
hoofdstuk zo mooi beschrijft:
‘Mijn luisteren is vooral: open staan voor wat de ander echt over zichzelf en zijn
innerlijke wereld meedeelt. Zo zoek ik tastend mijn weg door zijn belevingswereld,
met open ogen, met open hart en geest, uiterlijk en innerlijk alert. Deze behoedzame,
fijngevoelige, geleidelijke benadering typeert mijn ‘binnendringen’ in de ander. Alleen
op die manier kan ik alle kleuren en nuances, alle facetten van zijn wereld ontdekken
en begrijpen. Echt doordringen tot de mens die je ontmoet, vraagt tijd.’
Vriend Peter en ik besluiten om in ons drukke schedule twee rouwavonden in te
lassen. We bekijken de video van mijn madres begrafenis en praten over gevoel
hierna. En daarna kijken we naar zijn moeders herinneringsvideo. We huilen
gebroederlijk.
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Zingevings quote 13-5-14 14:02
Comment: ‘Sloth as a spiritual sin is not
the same thing as physical laziness. It can co‐
exist with much busyness. It is the failure to
do what needs to be done when it needs
doing... At its core, sloth consists a loss of
meaning, purpose, and hope, coupled with
indifference to the welfare of others. It is
the opposite of zeal and joy in the service of
God. ‘ Bron: ‘if you want to walk on water...’
– John Ortberg

Ik merk dat mijn innerlijk gedeeltelijk heelt. Mijn pijn wordt anders, maar gaat niet
weg. Mijn pijn zal altijd een herinnering blijven. Misschien wel een wond die nooit
geneest. Een wond die mij altijd bij de grond zal houden. Een wond als medicijn die
mij niet naar grote hoogten zal doen opstijgen. Een wond die mij gewoon weer met
beide benen op de grond zet.
Dit is niet de enige wond die daarvoor zorgt. Het plekje op haar gezicht zorgt hier ook
voor. Dat plekje, die bloeduitstorting, die ik waarschijnlijk veroorzaakt heb. In een tik
van machteloosheid. Dit plekje zal mij altijd bijblijven. Ik heb er zelfs een foto van
genomen, om te herinneren. In de laatste momenten van haar leven bewoog ze naar
mij toe en keek ze me aan. Met dat enige nog liefdevolle oog. Ik wist niet wat ze
precies zag, maar het leek alsof ze keek, naar mij. En ze bewoog en keek alsof ze mij
wilde bedanken voor al die jaren. En dat ze mij vergaf, voor al die emotionel
uitspattingen van machteloosheid en ongeduld.
‘Break my heart for what break yours’. Dit is de titel van een lied. Het lied beschrijft
een gesprek met de grote gulle Gever. Waarin gevraagd wordt of we de dingen
mogen zien zoals Hij alles ziet. Door de jaren heen heb ik dit lied veel gezongen. Op de
goede melodie, en oh, wat was de band goed. Maar wist ik eigenlijk wel wat ik zong,
of wat ik vroeg? Door het hele avontuur met mijn madre ben ik dit langzamerhand
gaan zien. De pijn die ik al die jaren voelde voor mijn madre, dat voelt de grote gulle
Gever voor iedereen op aarde. Mijn liefde is beperkt, en groeit alleen waar mijn
aandacht op gericht is. Maar Zijn liefde is onbeperkt. Mijn liefde krijgt betekenis in de
tijd. Maar Zijn liefde staat boven de tijd en werkt in de tijd. Ik merk alleen iets van Zijn
liefde voor de wereld, voor alle individuen, voor een individu, als er iets gebeurt met
mijn geliefden. En zo voelt de Gever zich altijd voor ieder mens. En Zijn hart breekt
elke keer weer. Misschien hebben wij wel een stoicijns beeld van Hem gecreeerd.
Onder invloed van de filosofen denken we vaak dat een Schepper die meevoelt inboet
aan Zijn perfectie, heiligheid. Maar de Vader van de Zoon is anders. Hij reikt diep, en
Hij zoekt ons hart, om Zijn gebroken hart te laten zien. In Zijn Zoon is Zijn hart
gebroken. Zo weet Hij hoe wij ons kunnen voelen, hoe ons hart in deze wereld
gebroken wordt. Wat een troost. Deze liefdesdynamiek zal ik mijn hele leven verder
met me meedragen, in mijn verbeelding, hart, denken en wil. Ik heb de liefde leren
kennen. Liefde is ‘niet weg gaan’. De liefde dreef mij.
Ik kom in een Cityklooster‐groep terecht. Gedreven mensen die iets voor Den Haag
willen betekenen op het gebied van het evangelie. We willen een Cityklooster starten.
Een moderne stijlvolle plek, waar nieuwe vormen de oude rijke geestelijke traditie
rond Jezus Christus nieuw leven inblaast. We bekijken zelfs al panden in het centrum
van Den Haag. We hadden zelfs al een website online. Met gephotoshopte beelden
van bestaande panden in het centrum. We denken groot, zijn trouw in het kleine, het
bruist. Op een avond met allemaal organisatie wordt enthousiast gesproken over onze
plannen. We weten het wel over te brengen. Terwijl het alleen nog maar in ons hoofd
zit, en we hebben een website online. Dit doet me ook denken aan de
www.HaagseStadswijngaard.nl, die ben ik ook begonnen terwijl er nog geen plant in
de grond was. En heel Nederland was enthousiast. Wat branding en het nodige
enthousiasme kan doen. Even terug naar het Cityklooster. We besluiten om een stapje
terug te doen. Dat we even kiezen voor het relationele. Dat we leren luisteren naar
elkaar.
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Het blijft een verleiding om dingen te snel achter me te laten. Dat ik denk: ‘Oh ja, daar
heb ik al over nagedacht. Hier hoef ik niet meer naar te luisteren. Ik ken de volgende
denkstappen al’. Hiermee verarm ik mijn leven en laat ik me niet meer verrassen in
ontmoeting met anderen. Ik voel dan te snel de neiging om het denken van de ander
achter me te laten. Niet meer te luisteren. Mea culpa. Maar in deze groep ligt een
schat aan vorming. Want het is een hele gemeleerde enthousiaste groep. Allemaal
mensen die voor Jezus Christus leven. Ieder op zijn eigen manier, met zijn eigen
manier van denken. Allemaal zo anders. Maar toch in een duidelijke relatie met de
Levende. Het voelt als een ‘stepping out of the comfort‐zone’. Andere denkbeelden
over hoe Christus te volgen. Soms diametraal tegenover elkaar. Toch vallen we elke
keer terug op een basis van onze spiritualiteit. We zijn allemaal in relatie met Jezus
Christus en we leven voor Hem. Er komen angsten naar voren. Wat als je niet dezelfde
mening deelt? Hier leren we om in relatie met elkaar te blijven. Om te luisteren, om te
begrijpen. Dat de ander geen bedreiging vormt. Een vormingsproces dat zeker goede
vruchten zal gaan opleveren. De discipelschap zit in het feit dat ik anderen niet zal
afrekenen met de oppervlakkige beelden die in mijn hoofd zitten. Dat ik elke keer
weer mensen nieuwe kansen mag geven. Want die beelden doen mensen tekort. Die
beelden zijn de mensen niet. En ze zeggen vaak meer over mezelf, over mijn
onzekerheden, over mijn angsten. Ook leer ik in de groep dat ik af mag rekenen met
angst voor zweverigheid. Dat mensen zich een bepaalde autoriteits‐positie
toeeigenen. Ik mag vertrouwen op een gezonde groepsdynamiek, tenminste als
hieraan ook gebouwd is. Ik leer hier ook dat ik enthousiast mag zijn over een bepaalde
visie die mij een heilige drive geeft. Maar dat ik deze visie ook weer los mag laten. Dat
ik ook weer een stapje terug mag doen en kijken hoe dingen zich ontwikkelen. ‘Leer
van mij dat ik nederig ben en zacht van hart’.
In de ander, die zo anders denkt en die ik niet kan controleren, leer ik iets van een
goede houding ontwikkelen die mij ook verrijkt in relatie met de grote gulle Gever die
ik ook niet kan controleren. Die ander die ten diepste een mysterie is. De Gever, die
grote Ander, die ten diepste een mysterie is. Ik leer niet alleen een hele goede wijze
houding. Maar ik leer ook een onbekende kant van Christus kennen, die ook een
mysterie is. De veelkleurigheid van Christus leren we kennen door alle heiligen. ‘Zo zal
nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle
vorsten en heersers in de hemelsferen, naar het eeuwenoude plant dat hij heeft
verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer, in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God,
vol vertrouwen door ons geloof in hem... dan zult u met alle heiligen de lengte en de
breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen
die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Aan
hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan
wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in
alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen’.
Mijn identiteit is minder gaan zitten in wat ik doe, wat mensen over mij zeggen en wat
ik bezit. Mijn identiteit is meer gaan zitten in wat de grote gulle Gever zegt dat ik ben.
Jezus Christus laat niet alleen God aan ons zien, Hij stelt ook de mens voor aan God.
God zegt tegen Zijn Zoon: ‘jij bent mijn geliefde, mijn hart verheugt zich in jou’. Maar
Hij zegt in Zijn Zoon ook tegen ons: ‘jij bent mijn kind, mijn hart verheugt zich in jou’.
En steeds mag ik deze stem uit de eeuwigheid weer horen. ‘Jij bent mijn kind, mijn
hart verheugt zich in jou’.
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Zingevings quote 13-5-14 16:38
Comment: ‘Voor mij betekent het dat ik
aandachtig en wakker leef, dat ik mij
voortdurend bewust ben van het mysterie
dat ik er ben, dat ik adem, dat ik voel, dat
ik uniek ben in de wereld, dat er een
aspect van God is dat alleen ik kan
uitdrukken in deze wereld. Denken aan de
dood bevordert het leven. Het brengt mij
op het spoor van het mysterie van het
leven.’ Bron: Echo’s uit de eeuwigheid –
John O’ Donohue
Zingevings quote 13-5-14 14:17
Comment: ‘Over het algemeen heeft
kennis vaak de neiging destructief te zijn,
tenzij ze gebruikt wordt door iemand met
een volwassen persoonlijkheid die
volkomen doordrenkt is met liefde en
nederigheid. Dat geldt zelfs voor de
seculiere gebieden van het leven. In de
geestelijke arena zijn weinig zaken meer
bedreigend dan mensen die het absoluut
weten maar die ook liefdeloos,
onvriendelijk, trots, wantrouwend en
angstig zijn.’ Bron: ‘God verstaan’ – Dallas
Willard

Ik wil weer wat gaan doen en probeer mijn identiteit daarin te zoeken. Ik wil weer wat
bezitten en mijn identiteit daarin te vinden. Of ik wil dat mensen wat bevestigends
over mij zeggen. ‘Je bent mijn kind, ik hou van jou, mijn hart verheugt zich in jou’.
Gewoon om wie ik ben. Wat een rust. Ik laat de ratrace voor bezit, bevestiging, en
activiteit steeds meer voor wat het is. Althans wat mijn identiteit betreft. Aan de
andere kant ben ik meer tot leven gekomen dan ooit tevoren. Vanuit die kern van
geloof, hoop en liefde volop in beweging.
Mijn beloning is het kennen van Christus. Wat zo mooi in het boek ‘Christus kennen’
van Alister McGrath wordt uitgelegd. En een van de eerste volgers van Christus ook zo
enthousiast over spreekt in de brief aan een discipel‐community in de stad Filippi. ‘Ik
wil Christus kennen en de kracht van Zijn opstanding ervaren, ik wil delen in Zijn lijden
en aan Hem gelijk worden in zijn dood, in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te
staan’. Ik heb me met hart en ziel overgegeven aan het lijden van mijn madre. Ik ben
mezelf hierin kwijtgeraakt en heb mezelf weer gevonden. Maar de liefde bleef me
drijven. Mijn hele leven heb ik ingericht rond de liefde. Om steeds meer die liefde te
belichamen die de grote gulle Gever heeft laten zien.
Met het heengaan van mijn madre verwachtte ik iets van mijn spirituele buddie. Ik
verwachtte dat Hij zou doen hetgeen ik aan Hem vroeg. Hij deed het niet. Mijn hoop,
als gespannen verwachting, werd weer teleurgesteld. Alweer. Maar Zijn karakter bleef
te vertrouwen. Ook al werd ik weer teleurgesteld Zijn Hoop reikt verder dan dit leven.
Is dit wishfull‐thinking? Ik kan het alleen maar in de volgende woorden beschrijven:
mijn Hoop heeft zich verdiept door te kijken naar het leven van Jezus Christus. Ik kan
genoeg signalen opvangen om op Hem te kunnen vertrouwen: het eerste signaal is
dat Hij heeft dit met Zijn eigen leven laten zien. Hij heeft laten zien dat de realiteit
misschien wel bestaat uit tientallen dimensies. Dit door Zijn opstanding. Hierdoor
kregen Zijn volgers een onverschrokken vertrouwen, moed en liefde om hun leven
voor hun Heer te geven. Er was meer dan dit schaduwland. Er wacht ons een rijker
leven. Andere signalen om te kunnen vertrouwen zijn Zijn woorden die Zijn karakter
belichamen (hoeven nog niet eens strikt historische woorden te zijn, zoals we historie
met onze wetenschappelijke kaders proberen te duiden), maar het geeft genoeg
grond om te vertrouwen omdat ze in overeenstemming met Zijn karakter zijn, en met
karakter bouw je relaties. Want de bijbel is in eerste instantie geen historisch
document, omdat de definitie van historie toen heel anders was dan zoals we nu
historie kennen. Maar het laat het karakter van Jezus van Nazareth zien waardoor we
Hem kunnen vertrouwen en volgen. Dit betekent: leven zoals Hij leefde, in volle
afhankelijkheid van de Gever.
De woorden (google maar als je wilt weten waar het in de Jezus‐bibliotheek staat):
‘Houd goede moed, ik heb dit leven overwonnen’, ‘Ik ben de opstanding en het leven.
Wie in mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven’, ‘Niets kan mij scheiden van de
liefde van God welke geopenbaard is in Jezus van Nazareth’, ‘Dit is nu het eeuwige
leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden
hebt’, ‘Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen, wordt
afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen
gemaakt, een eeuwig huis’. Met deze overtuiging sprak Jezus zelf. In het begin
dachten zijn volgers nog: ‘waar heeft die het precies over?’ . Na Zijn opstanding was
het allemaal duidelijk geworden.
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Zingevings quote 13-5-14 16:40
Comment: ‘De dood zet de maatstaven
van het leven op hun juiste plaats. Hij
vestigt mijn aandacht op de dingen van
waaruit ik echt kan leven. Dat schenkt mij
vrijheid... Het is veeleer een gevoel van
dankbaarheid dat ik mag leven en van
waakzaamheid omdat ik bewust wil leven.’
Bron: Echo’s uit de eeuwigheid – John O’
Donohue
Zingevings quote 13-5-14 16:54
Comment: Met het begrip ‘ruimte’ willen
we hier een categorie inbrengen die zowel
het historisch-kritisch reconstrueerbare
beeld van Jezus als de dogmatische
Christus integreert, maar ook de eigen
begrenzing van elk historisch spreken en
van iedere dogmatische formule overstijgt.
Immers, Jezus is in het levende geloof van
de christen veel meer dan wat deze twee
benaderingen van hem zeggen... het veld
vormt een paradoxale cirkel waarvan het
centrum overal is en de omtrek nergens.
De vrijheid die de Jezusruimte in zich
bergt, laat zich niet zomaar inkapselen,
maar deelt zich creatief mede: je moet erin
gaan staan om ze te kennen. Daarom is
die ruimte nog niet in haar open
universaliteit willekeurig. Ze is niet
vrijblijvend en laat evenmin om het even
wat toe. Er is ernst mee gemoeid. Je kunt
je ervoor afsluiten en dan bestaat ze
gewoonweg niet voor jou. Je kunst erin
delen zonder haar ooit uitputtend te
doorvorsen. Een gebaar zoals het
kruisteken of een oogopslag naar een
icoon, kan volstaan om de hele ruimte in
jou weer levendig present te stellen... De
werkelijkheid is een, maar ons kennen
ervan reikt niet constant tot alle diepten en
hoogten tegelijk. Je mag het kenproces
beschrijven als cirkels die in elkaar grijpen
en boven elkaar uitstijgen: het meest
lichamelijke, positieve, ook historische
(‘wat je hard kunt maken’, zoals men
pleegt te zeggen) vormt in mijn ogen de
eerste cirkel.... Een derde cirkel haakt in
op de tweede, zoals de tweede in de
eerste en strekt zich nog breder uit dan de
eerste twee: het is de sfeer van het
waarlijk geestelijke, met zijn eigen radicale
transcendentie tegenover de eerste cirkel.
Hier breken de paradoxen door: winnen is
verlies, zijn leven geven is redding. Wie
zichzelf vernedert zal verheven worden.
De armen zijn rijk, de verzadigden keren
met lege handen naar huis terug. De
geboeide zingt en jubelt van vreugde, met
een vrijheid die niets of niemand kan
stuiten. Hierop is het Jezuswoord van
toepassing: ‘De Geest waait waar Hij wil.
Je hoort Hem wel, maar weet niet waar Hij
vandaan komt of waar Hij naartoe gaat’.
Bron: ‘De Jezusruimte’ - Benoit Standaert

De opstanding van Jezus van Nazareth was dan ook het begin van de kerk, anders
hadden ze weinig redenen om bij elkaar te blijven, en anders ook weinig veerkracht
gehad om in de grootste kwellingen trouw te blijven aan Christus.
In deze periode kreeg ik het boek van Anselm Grun in handen ‘Leven vanuit de dood’.
Deze katholieke monnik voedt mijn ziel en geest. Ik kom steeds meer in de rust van
het moment, van het zijn. Ik ben met God, Hij geeft mij elk moment. Dit behoedt mij
voor angst voor de toekomst. Het helpt mij als een medicijn. Dit overdenken, en het
feit dat ik niet weet of ik er morgen nog ben, geeft me veel rust.
Als ik een klein beetje het karakter van God mag leren kennen. Dan denk ik dat Hij blij
is voor de jaren dat ik achter de coulisse hebt gezorgd. Die periode was mijn
huzarenstuk. Ik beschouw de rest van mijn leven als iets extra’s. Een extra tijd, die drie
maanden kan duren, zoals met mijn zus Sonja of vriend Joy, of nog jaren. Maar ik heb
mijn levenswerk al vervuld. Zo voelt het, en ik denk dat de grote gulle Gever ook op
die manier ernaar kijkt. Mijn mantelzorg is mijn monument van vertrouwen, hoop en
liefde, de rest van mijn tijd is bijzaak en iets extra’s
Toch brengt deze periode ook de nodige uitdagingen met zich mee. Ik ben nog steeds
gevoelig voor succes. Ik wil grote dingen doen voor God. Vriend Edgar is hiertegen het
perfecte medicijn. HIj is bijzonder succesvol geweest, verschillende keren. Zijn succes
is uitgedrukt in geld. Hij heeft al zijn geld weggegeven en heeft nu een experimentele
levensstijl ontwikkeld. Hij leeft van niets. Wat een bijzondere man. In het begin merk
ik dat ik ontzag voor hem hebt. Hij is wel succesvol geweest. Hij was geslaagd in het
leven. Ik had mijn definitie van een geslaagde leven. Langzamerhand kom ik erachter
dat dat het ook niet is. Hij geneest mijn beelden van slagen die waarschijnlijk vanuit
mijn tienertijd nog overgebleven zijn. Ik ben dankbaar voor hem. Hij bemoedigt mij
door hoe hij met de Gever wandelt en wat hij tot mij zegt: edgar: ‘Niet succesvol man,
wat jij in die 18 jaar hebt gepresteerd. Dat is pas succesvol. Je ziet het misschien niet
wat je gedaan hebt, maar ik wel...’. Ik heb bemoediging nodig, we hebben allemaal
bemoediging nodig. We denken vaak te klein van onszelf. De grote gulle Gever denkt
niet klein van ons.
Er komt in deze periode ook een vrouw dichterbij. Eens in de zoveel tijd komt er een
vrouw dichtbij die dan onwijs veel indruk maakt. Ik ken de vrouw niet heel erg goed.
Het zijn beelden die indruk maken. Dit beeld probeer ik zoveel mogelijk te relativeren.
Het zegt natuurlijk ook veel over mezelf waarom ik dat beeld zo aantrekkelijk vind.
Wat het blijft maar een beeld. Het is niet de persoon, want ik ken haar niet. Haar
karakter en of ik daar wel een relatie mee zou kunnen bouwen. Ook ben ik gaan
geloven dat de ware niet bestaat. Misschien dat je dit achteraf kan zeggen, maar
vooraf kan je dit niet weten. Dit geeft me heel veel ruimte om juiste beslissingen te
maken rond het ontmoeten van vrouwen. Welke vrouwen laat ik dichtbij en welke
niet? Na de keuze van spiritualiteit, zorg je partner ervoor welke kant je leven opgaat.
Dus belangrijk om iemand toe te laten die dezelfde waarden deelt, waarden bepalen
de richting van je leven. Waarden is datgene wat je belangrijk vindt in het leven, je
krachtbronnen. De vrouw blijft op een afstandje. Het wordt nog niets intiems. Mijn
hart is klaargemaakt. Zij is nog niet op dat punt. Dat heb ik weer.
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Zingevings quote 13-5-14 16:59
Comment: ‘Uit dit alles kunnen we toch
stellen: het beginnende christendom getuigt
van een ongewone vitaliteit en creativiteit.
Hoe is het mogelijk dat er in een of twee
generaties en in de numeriek zeer kleine
realiteit van de christelijke gemeenten
(waren ze allen samen met 20.000 zielen
tegen het einde van de eerste eeuw?) zoveel
originele literatuur tot stand is gekomen? De
straling van die ene persoon Jezus en zijn
nieuw uitdagend paradigma van religieus
leven moeten de facto enorm geweest zijn.’
Bron: ‘De Jezusruimte’ - Benoit Standaert
Zingevings quote 13-5-14 16:37
Comment: ‘We weten allemaal dat we
op een dag zullen sterven, maar die
gedachte verdringen we het liever. Ze
beinvloedt ons leven niet. Daarom vindt de
heilige Benedictus het zo’n belangrijke
oefening van het geestelijk leven om elke
dag bewust te denken aan de dood.’ bron:
Echo’s uit de eeuwigheid – John O’ Donohue

Ik deel mijn frustraties en teleurstellingen met de grote Gever, zoals ik al die jaren met
mijn madre heb gedaan. Ik wandel door. Ik beweeg nog steeds in de mist. Ook op dat
gebied is er nog geen zekerheid of richting. Het zij zo. Ik blijf vertrouwen, heb lief en
beweeg vol verwachting.
Ik confronteer mijn angsten uit het verleden en deel mijn visie voor Den Haag voor het
team van ‘elders’ (een soort ‘Gandalfs’, symbool van wijsheid in ‘Lord of the rings’) in
Crossroads. Dit is een reuzesstap voor mij. De laatste keer dat ik echt mijn nek heb
uitgestoken voor een geestelijke autoriteit werd mijn nek bijna afgehakt. Dit was
natuurlijk die spirituele club met reli‐gekkies die ook ergens in Den Haag gelegerd is. Ik
bereid me voor op het ergste. Het is spannend. Er gebeurd niets. Er is alleen maar
bevestiging. Dit is heel bijzonder omdat Crossroads zelf ook met een nieuw gebouw
bezig is. En ze mijn visie al heel snel als gevaar voor de status quo zouden kunnen zien.
Dit gebeurt niet. Er zijn zelfs twee ‘elders’ (die Gandalfs weer) die bevestigende
visioenen krijgen om mijn visie te volgen. Als een vuur dat door de stad gaat, of als
een olievlek. Ik interpreteer het als bemoedigend en bevestigend. Waarschijnlijk
omdat ze er heel vriendelijk bij keken. Wat een bijzondere club is Crossroads toch.
Een vriend van mij is echt het medicijn voor mijn aanbidding van succes. Je zou denken
dat ik dat naast mijn madre wel had afgeleerd. Maar nee, er zit nog steeds iets dat
succes belangrijk vindt. Dan geeft de gulle grote Gever mensen in de fellowship die je
daar een handje mee helpen. Deze vriend is bijzonder succesvol geweest, heel erg
succesvol. Maar het kan hem helemaal niets meer schelen. Hij heeft een nieuw hart
gekregen. Als gevolg van zijn nieuwe hart heeft hij al zijn geld weggegeven, en leeft
nu van niets. Dit is een speciaal (b)engeltje die op mijn pad is gekomen. Een
bijzondere vent zonder dat hij dat echt in de gaten heeft. Hij doet zijn ding, doet het
gedreven. Het maakt hem niet uit of het groot of klein is. Wat een bijzonder
bemoedigende invloed heeft deze man op mijn hart. Ik ben dankbaar: voor de
gesprekken, voor de confrontaties. Ik blijf groeien in vertrouwen, in liefde en in hoop.
Mijn madre is heengegaan, ik heb nog steeds geen vast werk. In deze situatie verkeer
ik nu al een geruime tijd (9 maanden). Toch ben ik geen moment in paniek. Mijn
vertrouwen groeit alleen maar dieper. Het voorbeeld van mijn madre begint zich
steeds vaster in mijn hart te verankeren. Wat bleef daar over, in haar leven. Dat is
werkelijk belangrijk, daar vanuit wil ik blijven leven. Ik val elke keer terug op een soort
basis, een kern. Die relatie met mezelf, met de ander en de Ander. Ik ben niet alleen.
Zelfs niet in mezelf. Ik kan altijd die Ander ontmoeten en vanuit daar weer het nodig
vertrouwen krijgen om te ontvangen, de liefde om te geven en de hoop om te
verwachten.
In deze kwetsbare periode is het gelukkig niet alleen van mijn innerlijke dynamiek
afhankelijk. Ik blijf geloven in een groter verhaal, waarin ik niet de totale controle kan
hebben, en waarin ik niet weet wat er in de toekomst ligt. Dit is weer puur gebaseerd
op het karakter van Christus, die te vertrouwen is. Aan Hem wil ik mij uit liefde
overgeven. ‘Er is geen grotere liefde dan Hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden’. Bij
mijn spirituele buddie moet ik zijn, kijkend naar zijn karakter. Ook al komen mijn
verwachtingen niet uit. Dit is altijd het lastige van relaties. Oh, dat
verwachtingsmanagement.
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Gandalf is het symbool van wijsheid. Hij is de meester die in het avontuur op het juiste moment komt
opdraven. Hij heft zijn staf en verspreidt het licht. Dit licht dringt de duisternis terug. Het licht
kunnen we niet verdienen. Het verrast ons, we kunnen het volgen, of we blijven onze eigen weg
gaan. Door mijn fictieve dialoog met hem gebruik ik een creatief element om van mijn hart geen
moordkuil te maken. En hiermee is hij misschien ook wel een symbool van de ultieme wijsheid die
zichtbaar is geworden in mijn spirituele buddie.

‘Beste Gandalf,
Ze is twee maanden geleden verder getrokken.
En ik...
Ik bleef verscheurd achter.
Wat natuurlijk onnatuurlijk.
Ze is steeds meer van Hem.
Steeds minder van mij.
Ik kan haar zelfs niet vasthouden in mijn beeldende herinneringen.
Wat was het een eervolle weg.
Om naast haar te leven.
Ze heeft me veranderd.
Ze verandert mij nog steeds.
Gisteren schoot ik weer vol.
Ik had het over haar lieve, toegewijde, speelse en pittige hart.
De pijn verandert...’

197

Mijn dominante godsbeeld blijft in deze periode ‘God als de goede Herder. Hij is een
medestrijder, Hij zoekt mij op waar ik me verloren voel, of ben. Hij zoekt me, gedreven
door liefde, niet alleen op. Het liefdesavontuur begint hier wel, door deze liefde begin
ik een beetje te vertrouwen en me over te geven aan een groter verhaal. Maar Hij wil
me brengen naar die plek van grazige weiden waar ik werkelijke voeding mag
ontvangen. Wat een hoop. En zo hebben we weer die heilige triade van geloof, hoop
en liefde, waarmee we alle mooie kostbare, maar ook zo kwetsbare, dingen in dit
leven mogen ontvangen. Dit allemaal met geopende handen, omdat we de dingen
waar we zo vast aan zitten durven los te laten. Hij kent ons beter dan dat we onszelf
kennen. Hier kan vanuit liefde vertrouwen groeien, oh wat een vrijheid. We worden in
de ruimte, playground, geplaatst waarin we werkelijk kunnen leren om vanuit vrijheid
lief te hebben.
En we hoeven dit gelukkig niet allemaal alleen te doen. Want als ik het vertrouwen
niet uit mezelf op kan halen kan het gebeuren dat ik verrast wordt door het
vertrouwen van anderen. Mijn spiritualiteit beleef ik dan ook niet alleen met mezelf.
We zijn in een lichaam geplaats en hebben anderen nodig. Anderen bemoedigen mij
en ik ontvang het gewoon gratis. Ik hoef er niet voor te werken, alleen mijn handen te
openen. Dit heb ik allemaal in de omgang met mijn madre geleerd, zij hoefde het ook
allemaal niet alleen te doen. Dus ik sta open voor het lichaam van Christus. Hij is het
hoofd in de hemel, en die Hem vertrouwen zijn zijn lichaam hier op aarde.
Er komt een profetisch team uit Canada. Ze strijken neer in Scheveningen. Ik mag op
spreekuur, of beter gezegd: profetie‐uur komen. Ze kennen mij niet en spreken
woorden van leven tot mij. ‘Je bent teleurgesteld door religie. Je moet vergeven. Je
wordt een trainer van mensen.’ Allemaal woorden die aankomen. Zij kunnen het niet
weten. Het moet wel van de Gever zijn. Deze mensen hebben een gave. Ik heb het
gevoel dat ik gezien word, de grote gulle Gever kent mij. En Hij gebruikt deze mensen
om mij te laten merken hoe Hij over mij denkt.
Maanden later krijg ik plotseling de kans om kinderen te helpen op de vuilnisbelt in
Roemenie. We gaan in onze vrije tijd even langs op een bijbelschool. Een Amerikaanse
prediker steelt de show en spreekt goede woorden. Honderden, vooral jonge,
mensen luisteren geboeid. Plotseling wijst hij naar mij. ‘Ik heb speciale woorden voor
jou’, zegt ie. ‘Je bent goud. God gaat jou op een bijzondere manier gebruiken. Mensen
zullen dichterbij God komen door jou. Er schuilt een grote kracht in je. Je moet je
roeping serieus gaan nemen’.
Ik ben op bezoek bij een avond over sociale rechtvaardigheid. We hebben een
bekende Jezuiet op bezoek. Edmond Grace is vooral in Ierland bekend. Ik heb een
persoonlijk gesprek met hem. Hij bevestigt mij door te zeggen dat het een speciale
weg is geweest die ik heb afgelegd en dat het niet anders kan dat ik een spirituele
diepgang heb ontvangen. Hij knikt er vriendelijk bij. Ik neem deze onverwachte,
minder spectaculaire, bemoediging mee. Misschien is de zachte onverwachte
bemoediging wel een van de mooiste bemoedigingen.
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Zingevings quote 13-5-14 17:24
Comment: ‘Waarschijnlijk hebben wij
ons in een van onze vele eenzame
ogenblikken weleens afgevraagd, of er
ergens in deze competitieve en
veeleisende wereld een plekje is waar we
ons veilig kunnen ontspannen, ons
tegenover een ander kunnen uiten,
onszelf onvoorwaardelijk kunnen geven.
Als dit plekje bestaat, hoe klein en
verborgen misschien ook, dan is het een
zaak in het oerwoud van onze menselijke
relaties een ontdekkingsreis te
organiseren om het te vinden.’ Bron:
‘Pastoraat en spiritualiteit’ – Henry
Nouwen

Zingevings quote 13-5-14 15:48
Comment: ‘Het is geen
voorgangerschap van macht en gezag,
maar een pastoraat van machteloosheid
en nederigheid waarin de ons voorgaande
dienaar van God, Jezus Christus,
zichtbaar wordt gemaakt... Nee, ik spreek
van een pastoraat waarbij voortdurend
afstand gedaan wordt van de macht ten
gunste van de liefde. Dat is werkelijk
spiritueel pastoraat... Wat is het goede
van arm zijn? Niets, behalve dat het ons
de mogelijkheid biedt anderen voor te
gaan door onszelf te laten leiden. We
zullen afhankelijk worden van de positieve
of negatieve reacties van de mensen die
we opzoeken en op die manier waarachtig
geleid worden naar waar de Geest van
Jezus ons wil leiden. Rijkdom en
overvloed benemen ons het zicht op de
weg van Jezus.’ Bron: ‘Pastoraat en
spiritualiteit’ – Henry Nouwen
Zingevings quote 13-5-14 15:48
Comment: ‘The kind of assignments
God gives in the Bible are always Godsized. They are always beyond what
people can do, because he wants to
demonstrate his nature, his strength, his
provision, and his kindness to his people
and to a watching world. This is the only
way the world will come to know him.’
bron: ‘If you want to walk...’ – John
Ortberg

Een aantal maanden later ben ik op een bezinningsweekend. Een man spreekt
woorden over mij uit: ‘Je bent als een boom waarvan de wortels heel diep zijn gegaan.
Binnenkort zullen mensen je vruchten gaan zien’. Zo dit komt ook weer lekker binnen
zeg, met de film ‘Corpus Mama’ in het vooruitzicht.
Weer een aantal maanden later. Ik stap een club in Den Haag binnen met wat reli‐
gekkies. Niemand kent me daar. Een man kiest mij uit en spreekt de volgende
woorden uit: ‘Je wordt een spreker. Ik moet niet teveel nadenken en mij overgeven.
Ik moet serieuzer worden. Ik zal op een speciale manier gebruikt gaan worden. Er zal
binnen korte termijn een bevestiging komen van een bijzonder man.’
Wat een bemoedigende periode. De grote gulle Gever weet mij te bereiken. Ik schrijf
alles op in mijn ‘spiritual journal’ en laat alles weer los. Ik hou het natuurlijk wel in mijn
heilige achterhoofd.
Mijn hart krijgt steeds meer vertrouwen. Ik voel mij gezien door de grote gulle Gever.
Het lijkt wel of die me extra vertroeteld na de ultieme beproeving waar ik doorheen
gegaan ben. Ik blijf eerlijk in mijn gesprek met de Gever over mijn gevoel. Ik blijf eerlijk
over mijn frustraties en pijn. Ik blijf eerlijk over mijn teleurstellingen. Ik vertrouw zijn
karakter steeds meer, ik blijf groeien in mijn relatie met Hem.
We zullen zien hoe de toekomst zich ontvouwt. Ik kom nu op een punt dat ik de
controle niet meer hoef te hebben. Dat ik steeds meer vanuit overgave kan gaan
leven. Ik geniet van elk moment. De toekomst ligt open. ‘I don’t despair, I am not in
control and I don’t know the future, I surrender to events with hope.’
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Zingevings quote 13-5-14 14:22
Comment: ‘Een constructieve geest denkt
helder, en drukt zich uit op eigen,
persoonlijke wijze. Hij is niet hard als graniet,
maar evenmin zo zacht als boter, die men in
elke vorm kan kneden. Hij is bereid zichzelf
te herzien, wanneer nieuwe ideeen
opkomen, maar hij is op zijn hoede voor een
voorbarig enthousiasme. Hij sluit zichzelf
niet af van doorstroming van het nieuwe,
maar werpt ook niet onbedacht al het oude
overboord.
Het is niet gemakkelijk dit evenwicht te
vinden. Het vraagt een geconcentreerde
inspanning, want het is een
onloochenbaar feit dat zelfuitdrukking ook
een zekere mate van toegankelijkheid
voor nieuwe ideeen vereist. Wanneer we
de geest als een kanaal beschouwen,
moet hij telkens een verse stroom van
gedachten en indrukken opnemen om ze
te kunnen doorgeven aan anderen.
Wanneer u uw gedachtenvoorraad niet
voortdurend aanvult, zult u onmogelijk fris
kunnen blijven.’ Bron: ‘De kunst om als
christen te leven’ – Ralph Heynen

DISCIPEL‐LESSEN in dit landschap van het avontuur
‐ Het leven draait niet om mij. Ik moet een weg gaan afleggen die tot overgave aan
grotere, minder ego‐centrische, dromen leidt.
‐ Het kennen van Christus staat boven alles. Het samengroeien met Zijn lijden om te
delen in Zijn opstanding.
‐ Er is nog steeds genoeg grond om te vertrouwen in het karakter van Christus.
‐ De relatie met mijn spirituele buddie blijft zich nog steeds verdiepen.
‐ Ik kom tot een steeds grotere overgave aan Hem, hierdoor leer ik Hem nog beter
kennen, in pijn en in vreugde.
‐ Voor de grote gulle Gever zijn die 17001 uur het belangrijkste van mijn leven geweest,
de rest van mijn leven is bonus.
‐ Eerlijk over pijn zijn, en er vervolgens goed mee omgaan is een teken van
persoonlijke volwassenheid.
‐ Eerlijk met de grote gulle Gever over pijn praten en er vervolgens goed mee omgaan
is een teken van spirituele volwassenheid.
‐ Mensen niet te snel labellen. Het zijn vaak oppervlakkige beelden die we van elkaar
hebben en zeggen vaak veel over onszelf dan over die ander. Laat beelden los, en laat
mensen je verrassen.
Het avontuur vervolgt zich...
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Het godsbeeld in het avontuur:

God, die groter is...
Hij is groter geworden.
Ook mysterieuzer.
Hij is er niet alleen maar voor mij.
Niet alleen in het verlengde van mijn projecties.
Mijn projecties van verlangen.
Gelukkig is Hij groter.
Hij wijst een weg die echt belangrijk is.
Waarin veel dingen wegvallen.
Hij is die weg ook gegaan.
Ik mag volgen.
Op weg naar het echte avontuur.
Die kwaliteit die de eeuwigheid is.
Het echte avontuur lonkt.
De ultieme overgave volgt.
En toch geeft Hij elk moment,
elke ademhaling.
Wij mogen samen met Hem ademhalen.
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OVERTUIGINGEN
waarop ik vertrouw in dit landschap:
(door het aanbidden met hart, verstand, verbeelding, geweten en wil)
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Blijf ondanks alles vertrouwen, liefhebben en hopen
Jezus is een niet te controleren mysterie
Dankbaarheid is belangrijk, alles is een geschenk
Voor de grote gulle Gever waren al die jaren met mijn madre de belangrijkste
jaren van mijn leven
De rest van mijn leven is een soort bonus
Steeds weer terug naar die basis van geloof, hoop en liefde voor mezelf, de
ander en de grote Ander.
Alles werkt mede ten goede voor degene die God liefheeft en die zich steeds
laat roepen (vrij vertaald)

Het avontuur lonkt...
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Hoofdstuk 8

TERUGKEER MET HET ELIXER

Ik heb iets ontvangen op die plek van verwarring. Wat? Ik weet het niet precies. Ik heb
iets ontvangen op die plek van godverlatenheid. Wat? Ik weet het echt niet. Ik weet
een ding. Ik ben veranderd. Op het ultieme moment dat ik weer, voor de zoveelste
keer, teleurgesteld ben in die grote gulle Gever blijf ik Hem toch trouw. Ik keer mij
weer in alle eerlijkheid naar Hem. Stort mijn hart helemaal uit. In de leegte diep van
binnen keer ik mij naar Hem. Is dit een (on)heilig automatisme? Is het dat goed
voorbeeld doet volgen? Kopieer ik het gedrag van mijn madre?
Ik spreek In Crossroads over de goede herder. Dit is het ultieme beeld van God in
Christus. Ik mag meebewegen. Ik blijf meebewegen. Door de liefde, in vertrouwen en
met hoop. De Vader heeft zichzelf laten zien in de Zoon. De geest van God maakt nog
steeds deze beweging door de wereld. En ik mag in afhankelijkheid van Christus
meebewegen. Mijn verbeelding inspireert mij. Ik kom tot een steeds verdere
overgave. Elk moment wordt gegeven. Ik ben dankbaar voor elk moment. Ik ga het
avontuur met Hem aan. Ik blijf uit bestaande patronen stappen. Ik groei in
vertrouwen, in liefde en in hoop. De eeuwigheid lonkt.

Na afloop van de disciple‐talk komt er een vrouw naar mij toe. Ze heeft op het hart op
mij een tekst te geven: ‘Zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid zo zal je God
zich over jou verheugen’. Dit is een tekst uit de oude profeten van Israel, de profeet
Jesaja 62:5b. De week erop beschijft de spreekster dat de grote gulle Gever zich op
een bijzonder manier liet zien door mijn spreken. ‘God was hier’. Wat een eer. Ik
spreek altijd tot de Gever, dat U in de woorden mag zijn. Ik wil niet alleen een praatje
houden, ik wil dat de Gever zich laat zien door mijn spreken, dat Hij mag naderen door
Zijn Geest.
Ik krijg steeds meer het verlangen om wat ik naast de rolstoel heb ontvangen te delen.
Aan iedereen die het horen wilt. Wij, mijn madre en ik, hebben de goede strijd
gestreden en we hebben het vertrouwen behouden.
Ik ben tot het einde toe er helemaal ingedoken. Heb met hart en ziel naast die
bijzondere vrouw geleefd. Wat een voorrecht. Het heeft mij zeker veranderd. Ik voel
het diep van binnen. Hoe? Dat weet ik niet. Misschien dat ik me minder druk maak.
Misschien ben ik met het heengaan van mijn madre, en van haar sterven in mijn armen
en van het meeleven met haar tot het einde toe, een drempel gepasseerd.
204

Zingevings quote 13-5-14 14:13
Comment: ‘Hoe zelfstandig en
onafhankelijk we ook willen zijn, tijdenlang
zijn we afhankelijk van wat anderen voor
ons beslissen. Niet alleen als we jong en
onervaren of oud en hulpbehoevend zijn,
maar ook als we sterk en vol
zelfvertrouwen zijn. Een belangrijk deel
van ons welslagen, onze welvaart,
gezondheid en relaties komt tot stand
onder invloed van gebeurtenissen en
omstandigheden waar we weinig of geen
greep op hebben. We houden graag zo
lang mogelijk de schijn op dat wij zelf aan
zet zijn, maar uiteindelijk wordt de koers
van ons leven bepaald door wat we
ondergaan. We hebben mensen nodig die
ons met hun liefde en zorg ondersteunen
in al wat we moeten ondergaan om onze
levensopdracht te volbrengen. Daarin ligt
de tekenwaarde van Adams lijden: het
roept op radicale wijze op om ons leven te
aanvaarden zoals het is, en – steeds kalm
en genereus – liefde te geven als we sterk
zijn en liefde van anderen te ontvangen
als we zwak zijn.’ Bron: ‘God verstaan’ –
Dallas Willard
Zingevings quote 13-5-14 17:15
Comment: ‘Een gebroken hart heeft
ware tevredenheid tot gevolg; je vraagt
minder van dit leven, omdat er meer komt
in het volgende... Omdat ze goed
aanvoelen dat niets nu helemaal voldoet
aan de maatstaven van hun verlangende
ziel, zet de diepe, kloppende pijn in hun
hart hen niet aan tot klagen, maar tot
verwachten en verdere overgave... Deze
kleinere, minder luidruchtige genoegens
zijn rijk, omdat deze dingen, in
tegenstelling tot het plezier dat ik had toen
ik liep, geduld, volharding en een
dankbare geest geven, wat mij allemaal
des te meer klaar maakt voor de
eeuwigheid... Als Jezus zoveel lijden heeft
doorstaan om voor ons te bemachtigen
wat we niet verdienen, waarom klaagden
we dan toen we op aarde slechts een
fractie ondergingen van wat Hij
doormaakte voor ons?’ Bron: ‘De Hemel’ –
Joni Eareckson

De vergankelijkheid staat me nu nog scherper voor ogen. Ik ben heel diep gegaan.
Ik zag haar verdwijnen. Ze verdween. Haar ogen braken. Het staat me nog elke dag
voor ogen. Ik hou het voor ogen. En nu is ze vrij. In iets ‘groters’ opgenomen.
En ik blijf hier achter. Op deze aardkloot. En de grote gulle Gever? Hij beweegt door
dit leven heen. Zijn transcendentie wordt ook immanent. Hier vertrouw ik op. Dat
hebben mensen het meest duidelijk aanschouwd in Jezus van Nazareth die hierdoor
Jezus Christus is geworden. Maar ik weet niet precies hoe en waar. Misschien wel
zichtbaar gemaakt in die hersenscans die een religieuze ervaring beschrijven. Ik weet
het niet. Ik vertrouw op de woorden van mijn spirituele buddie. ‘De geest van God is
als de wind. Niemand weet waar die naartoe gaat en waar die vandaan komt’. Ik mag
uit liefde en vertrouwen meebewegen, met de hoop dat ik Hem beter leer kennen.
Met het gebed van vader Damiaan, de beroemdste belg van vorige eeuw, in mijn hart:
‘Ik wil Uw weg gaan, voor zolang U mij geeft’.
Ik blijf bewegen. Ik zie geen hand voor ogen. Ik beschrijf mijn leven als een mist. Als ik
in de verte probeer te kijken, kom ik niet verder dan het zicht op mijn eigen handen
die de mist proberen weg te zwaaien.
Het lukt niet. Ik zie een paar meter voor ogen. Het lijkt een kleine wereld. Net zoals
die ‘kleine’ wereld van mijn madre. Maar ik doe wat ik kan doen. Net zoals mijn madre.
Uit liefde voor de grote gulle Gever.
Ik beweeg voor zover ik in die aantal meter kan bewegen. Ik beweeg uit liefde, niet uit
angst. ‘Liefde die mij op doet staan’. Uit liefde omdat ik die aantal meter krijg. Ik heb
er niet voor gewerkt, het is een gift. Wowie, wat spannend allemaal. Mijn vertrouwen
groeit, want ik hoor een ‘stem’ uit de mist. Ik proef een karakter uit die eeuwige
woorden. En die woorden spreken: ‘Houdt goede moed. Ik ben daar ook geweest.
Leef in overgave, daar ben je voor gemaakt’. De theologie van het avontuur krijgt
steeds meer vorm in mijn leven. Klein, naast de rolstoel van mijn madre, begonnen.
Maar ontwikkelt zich meer en meer. In mijn denken, verbeelding, hart, geweten en
wil. Ik groei, net zoals dat hobbitje, die bijna weer paard kan rijden. Mijn zicht wordt
scherper. Ik knijp mijn ogen samen. De horizon tegemoet. Ook al kan ik niet veel
ontwaren.
Het leven, dat een avontuur is, blijft zich ontvouwen en ik mag het blijven schrijven.
Het enige dat er van mij gevraagd wordt, is het uit, door, in en tot Liefde blijven
schrijven. Ik mag beseffen dat elke zin belangrijk is. Elke komma. Dat elke keuze een
richting bepaalt, en dat mijn innerlijk daardoor gevormd wordt . Dat een uiterlijke
keuze mijn innerlijk avontuur beinvloed, en een innerlijke keuze mijn uiterlijk avontuur
beinvloed. Ik hoef niet uit angst te gaan schrijven. Maar uit liefde te antwoorden. De
liefde die in deze wereld ademt. En de liefde die de grote gulle Gever heeft laten zien
in Zijn Zoon. De perfecte ‘icoon’ van de Vader. Hier liggen we de grote gulle Gever het
beste kennen. Het avontuur lonkt. Ik durf door deze liefde in beweging te komen.
Zelfs de pijnlijke spelonken van het bestaan in te gaan. Zo’n 17001 uur lang. Voelend.
Niet alleen als toeschouwer. Als hoofdrolspeler in mijn eigen verhaal. De opwinding
laat ik door mijn aderen gaan. Ik kom tot leven. ‘This is the glory of God, a man fully
alive’, door een van de eerste kerkvaders zo mooi uitgesproken.

205

Zingevings quote 13-5-14 16:11
Comment: ‘Als u kiest voor iemand of
voor een bepaalde manier van leven,
investeer u uw hart. Dan wordt kiezen een
uitnodiging om u te verbinden. Als u zich
aan iemand of iets verbindt, verdiept u uw
aanwezigheid... Als u kiest met inzicht, in
oprechtheid en met hartstocht, geeft u zich
over aan het trage en onopvallende
wonder van verandering.’ Bron: Echo’s uit
de eeuwigheid – John O’ Donohue
Zingevings quote 13-5-14 15:31
Comment: ‘Hoop weerhoudt ons ervan
ons vast te klampen aan wat we hebben
en maakt ons vrij om onze veilige plek te
verlaten en onbekend en angstwekkend
terrein te betreden. Dit mag dan
romantisch klinken, maar onze veilige plek
verlaten zou weleens een heel moeilijke
daad van leiderschap kunnen blijken te
zijn voor wie met zijn medemens in diens
angst voor de dood ingaat en in staat is
daar op hem te wachten. Het is een daad
van discipelschap waarin we Christus, die
de dood inging met niets anders dan kale
hoop, volgen op zijn moeilijke weg.’ Bron:
‘Pastoraat en spiritualiteit’ – Henry
Nouwen
Zingevings quote 13-5-14 15:30
Comment: ‘Zonder deze hoop zullen we
nooit waarde en zin kunnen zien in de
ontmoeting met een wegkwijnend mens
en persoonlijk betrokken raken. Deze
hoop reikt ver voorbij de beperkingen van
iemands eigen psychologische kracht,
want ze is niet alleen verankerd in de ziel
van het individu, maar in Gods
zelfontsluiting in de geschiedenis.
Leiderschap heet niet christelijk, omdat
het doordrenkt is met optimisme tegen alle
tegenslagen van het leven in, maar omdat
het gefundeerd is op het historische
Christusgebeuren, dat een definitieve
breuk betekent in de deterministische
keten van menselijk vallen en opstaan en
een dramatische bevestiging dat er licht is
aan de andere kant van de duisternis.’
Bron: ‘Pastoraat en spiritualiteit’ – Henry
Nouwen

De horizon van het avontuur opent zich. Steeds verder en dieper. Dit leven brengt
veel onzekerheid, pijn en lijden met zich mee. ‘Wanhoop niet. Wanhoop veronderstelt
dat jij in totale controle bent, en dat jij de toekomst kent. Dit is niet het geval. Geef je
over aan gebeurtenissen met hoop in je hart’. Een quote van filosoof Allain de Botton,
met de nodige artistieke vrijheid vertaald.
Vol van verlangen en vol van vertrouwen kijk ik hoopvol de toekomst tegemoet. Net
zoals mijn master en mijn lieve, pittige, speelse madre.
Laten we de zilte zeelucht van het avontuur gaan ruiken...
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DISCIPEL‐LESSEN in dit landschap van het avontuur
‐
‐
‐

‐

‐
‐
‐

Ik speel een rol in een groter verhaal dan mijn ego‐centrische verhaal. Een
groter verhaal dan het verhaal dat ik schrijf met mijn prioriteiten, mijn plannen,
mijn agenda, de liefde die op mezelf gericht is, mijn zekerheden, mijn afgoden.
Overgave is de plek waar de grote gulle Gever wilt hebben, dat is de plek van
een schepsel in relatie met de Schepper. Hier verklaar ik mezelf niet meer ‘god’.
De wereld is een wereld vol van mogelijkheden, mijn heilige
verantwoordelijkheid is om de strijd aan te gaan in en met mijn hart. De strijd
dat ik blijf vertrouwen (op de grote gulle Gever, mezelf, en de veilige ander).
Dat ik blijf liefhebben, ik blijf de beweging met het goede voor en naar de
ander maken. Dat ik blijf hopen, met liefde en vertrouwen in mijn hart kan ik elk
moment met iets ‘moois’ verrast worden. Waarbij het mooie al in de kleine
dingen zit.
Christus nodigt mij uit tot een avontuur. Waarbij het ‘kennen’ van Hem centraal
staat. Zijn Liefde, Zijn Hoop, Zijn Vertrouwen. Waarbij ik samen met Hem door
de diepten van het bestaan mag trekken, het kennen van Hem in Zijn lijden.
Waarbij ik de hoogten van het bestaan mag delen, het kennen van Hem in Zijn
opstanding.
Het is zinderend om te vertrouwen op een kracht, liefde, hoop groter dan
jezelf. Zoals een kind zich verheugt in de kracht van zijn vader. Vol vertrouwen,
uit liefde, in overgave.
Ik kan het niet alleen, het avontuur is te groot. Mijn madre wordt een soort
symbool of icoon. Een beeld dat als rustpunt wordt gebruikt, om steeds weer
terug te gaan naar de basis van mijn identiteit.
De basis van mijn identiteit is dat ik een geliefd kind van God bent. Ongeacht
wat ik doe, wat mensen van mij zeggen of wat ik bezit. De stem uit de
eeuwigheid spreekt door het karakter van Christus tot mij: ‘Je bent mijn kind,
mijn geliefde. Mijn hart verheugt zich in jou’. Vol acceptatie, vol vergeving. UIt
deze basis mag ik steeds meer gaan leven.

Het avontuur vervolgt zich...

Stap samen met mij het avontuur in op:
www.17001.nl
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‘Mij is in een openbaring het mysterie onthuld waarover ik hiervoor in het kort heb
geschreven. Aan de hand daarvan kunt u zich, wanneer u dat leest, een beeld vormen van
mijn inzicht in dit mysterie van Christus. Het is onder vorige generaties niet aan de
mensen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en
profeten... Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidenen
de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen, en voor allen in het licht te
stellen hoe het mysterie dat in alle eeuwen verborgen was in God, de schepper van het al,
werkelijkheid wordt.’
Een brief aan een clubje discipelen in Efeze.
(aantal jaren na lijden, sterven en opstanding van JC)
(uit de Jezus‐bibliotheek die we de bijbel noemen, tweede gedeelte, Efeziers 3:3‐6)

‘Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden
en aan hem gelijk worden in zijn dood, in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te
staan.'
Een brief aan een clubje discipelen in Filippi.
(aantal jaren na lijden, sterven en opstanding van JC)
(uit de Jezus‐bibliotheek, tweede gedeelte, Filippenzen 3:10‐11)

'Ik bid dat God u een geest van wijsheid en openbaring mag geven om Hem waarlijk te
kennen. Dat Hij de ogen van uw hart mag verlichten om in te zien hoe groot de kracht is
die Hij ontwikkelt in ons die geloven ‐ die sterkte en kracht heeft Hij in Christus betoond
toen Hij hem uit de doden opwekte, en alles onder zijn voeten heeft gelegd.'
Een brief aan een clubje discipelen in Efeze
(uit de Jezus‐bibliotheek, tweede gedeelte, Efeziers 1:15‐23).
(aantal jaren na lijden, sterven en opstanding van JC)
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