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Reinier van den Berg is christen en 

weerman in hart en nieren. Zelfs 

als hij het over Pasen heeft, kan 

hij het niet laten om het over het 

weer te hebben. ‘Pasen valt samen 

met het begin van het voorjaar, 

althans voor ons op het Noorde-

lijk halfrond. Het is het begin van 

nieuw leven. Dat past precies bij 

de betekenis van de opstanding 

van Christus, die we met Pasen 

herdenken: de liefde en de genade 

van God komen er tot uiting. Hoe 

ontspoord we ook zijn, we mogen 

altijd opnieuw beginnen.’

Ook al maakt hij zich grote zorgen 

over de klimaat ontwikkelingen, hij 

laat in het RTL-nieuws de weers-

verwachting zien zoals die is, zonder 

belerende  zinnen om de kijkers tot 

gedragsverandering over te  halen. 

‘Wel laat ik soms foto’s zien van 

windmolens of zonnepanelen, maar 

dat is ook het enige.’ Een tijdje la-

ter in het gesprek komt hij daarop 

 terug. ‘Ik laat graag iets van hoop 

zien, zoals foto’s van de regenboog.’

Zijn boodschap dat het anders  

moet, kan hij vooral kwijt tijdens 

lezingen voor bedrijven, op  

congressen, in kerken, scholen, 

en heel soms bijeenkomsten van 

politieke partijen. ‘Ik vind dat erg 

leuk en erg belangrijk om te doen, 

die lezingen. Ik ben graag onder 

de mensen. De boodschap brengt 

mensen in beweging.’

Hij ziet zichzelf als een soort Al 

Gore, maar hij heeft ook kritiek op 

de Amerikaanse klimaatgoeroe. 

‘De boodschap van Al Gore was: 

kijk eens hoe erg het allemaal is 

met ons  klimaat. Onderbelicht 

bleef wat de oplossing is van de 

klimaatproblemen. Ik ben bang dat 

zijn dramatische statistieken de 

mensen vleugellam maken. Ik geef 

graag handvatten en voorbeelden 

hoe mensen zelf iets kunnen doen 

tegen de opwarming van de aar-

de, door energie te besparen, zelf 

schone energie op te wekken of te 

kopen, bewuster te consumeren  

en ‘klimaatneutrale’ producten  

te kopen.’

NIET HIER
hjir net - niet hier - is een schilderij  
van Henk Pietersma. Het werk maakt 
deel uit van een reeks over het lijden 
sterven en de opstanding van Jezus.  
In de periode tot 19 april worden deze 
werken momenteel geëxposeerd in 
twee Utrechtse kerken: de Domkerk 
en de Nicolaïkerk. Henk Pietersma 
schreef ook het bijbehorende gedicht. 
Vanuit een artistieke keuze van de maker is het geschreven zonder 
hoofdletters, met uitzondering van de eerste letter van het eerste woord.
De werken én gedichten zijn ook in druk verkrijgbaar. ‘waar was jij...een 
passie’ is uitgegeven bij Royal Jongbloed in Heerenveen.

RTL-weerman Reinier van den Berg

... de klimaat verandering  tegenhouden’

‘Misschien 
  kan het nog,

Redactioneel
Bijna een jaar zou de bevrijding nog 
duren.  Tussen de invasie van de gealli-
eerden in Normandië, op 6 juni 1944 en 
de Bevrijdingsdag, 5 mei 1945, liggen 
nog meer dan 300 oorlogsdagen, waar-
in talloze slachtoffers vielen. De slag 
om Arnhem, het Ardennenoffensief, de 
honger winter…
 
Toch is die invasie op het strand van 
Noord-Frankrijk de geschiedenisboe-
ken ingegaan als D-day, Decision-day; 
de dag waarop de beslissing viel in de 
Tweede Wereldoorlog. Pas elf maanden 
later (!) kon de bevolking opgelucht 
ademhalen en voluit genieten van de 
bevrijding, waar ze reikhalzend naar had 
uitgekeken. V-day, Victory-Day.
 
Tijdens de redactievergadering spraken 
we over Pasen als D-day. Jezus Christus 
heeft de dood verslagen. Hét keerpunt 
in de geschiedenis van mens en wereld. 
We zien er soms nog bar  weinig van. 
Maar we geloven het: D-day ligt achter 
ons, we zien uit naar V-day.
 
In de tussentijd leven we met hoop.
 
‘Als we echter nu al zouden zien waar-
op we  hopen, zou het geen hoop meer 
zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan 
zien? Maar als wij  hopen op wat nog 
niet zichtbaar is, blijven we in afwach-
ting daarvan volharden.’
 
Een gezegend Paasfeest toegewenst!
 
De redactie
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Het heeft allemaal te maken met 
ecologie en economie, zegt van den 
Berg. ‘De ecologie, dat zijn de na-
tuursystemen en de biotopen. Die 
zijn kwetsbaar. Haal de bijvoorbeeld 
bijen uit het ecosysteem en de pro-
blemen voor de mens zijn niet te 
overzien. Vernietig de koraalriffen in 
de oceanen en geen vis kan meer 
leven. De economie gaat ten koste 
van de ecologie en daardoor gaan 
ze uiteindelijk allebei kapot. Ze 
staan haaks op elkaar. De oplossing 
is dat economie en ecologie samen 
opgaan, als de twee sporen van een 
spoorlijn.’

Voorbeelden hoe je zelf kunt bij-
dragen aan de vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen heeft 
hij genoeg. ‘Hier in huis staat de 
thermostaat op 18 graden. Ik vind 
dat helemaal niet meer koud. Je 
bent er in een week aan gewend.’ 
Verder: ‘Maak goede keuzes bij wat 
je koopt aan eten en drinken. Let op 
de verpakking. Papier is veel beter 
dan plastic. Zit een komkommer in 
cellofaan, koop ‘m niet. Neem als 
het even kan de bus of de trein en 
niet de auto. En als je een auto hebt, 

hoe groot is die dan? Koop fair trade, 
scheid je afval, neem groene stroom. 
Het zijn allemaal bekende dingen, 
maar het maakt veel uit. Nog meer 
tips: verbouw zelf je groente op je 
balkon of in je tuin. Je relatie met de 
natuur verandert erdoor. En zet ap-
paraten uit die je niet gebruikt.’

Komt het goed met het klimaat? 
Dat is de grote vraag. Van den Berg 
is er duidelijk over. ‘Het is 1 minuut 
voor 12. Of misschien wel een halve 
minuut over 12. De temperatuur-
stijging van de aarde mag maximaal 
twee graden zijn. Boven die grens 
wordt het steeds moeilijker om het 
tij te keren en de aarde leefbaar te 
houden. Ik ben bang dat we die grens 
gaan overschrijden.

Hoe erg is dat? ‘Voor de planeet als 
geheel is het allemaal relatief. De 
aarde draait uiteraard wel door. Maar 

voor het leven erop kunnen er be-
hoorlijk harde klappen vallen. Er zijn 
altijd grote schommelingen in het 
klimaat geweest. Die hadden een na-
tuurlijke oorzaak, bijvoorbeeld door 
de schommelingen in de baan die de 
aarde om de zon maakt. Er zijn perio-
den geweest dat de Noord- en Zuid-
pool geen ijskappen hadden. Maar nu 
is er absoluut iets heel anders gaan-
de. Alle klimaat-deskundigen zijn het 
erover eens dat de huidige opwar-
ming geen natuurlijke oorzaak heeft. 
De reden van de opwarming is de 
mens, die zorgt (voor) door zijn ge-
drag voor een veel te grote uitstoot 
van broeiskasgassen als CO2 en 
methaan. Het is trouwens helemaal 
geen nieuw probleem. Al in de jaren 
zestig riep de Club van Rome dat het 
fout gaat. Meer dan toen kunnen we 
dat nu staven met feiten.’

De weerman weet dat het uitein-
delijk goed komt. ‘Mijn christelijke 
toekomstverwachting is: alles komt 
goed, ook met onze planeet. Want 
God vernieuwt de schepping. Dat 
ontslaat ons absoluut niet van de 
plicht tot goed rentmeesterschap. 
Totdat Jezus terugkomt, moeten we 

Ze kon zich nog redden met een rollator, maar een rolstoel werd 
 onvermijdelijk, en daarna: gekluisterd aan een bed. Hoe oud ze was? 
18 jaar, progressieve reuma. Altijd pijn, vergroeide handen en polsen, 
alle gewrichten eigenlijk. Hoe ze zo blijmoedig kon zijn snapte ik 
niet. Geen jongen zag haar zitten, ze was patiënt. Met deze reuma 
zou ze niet echt oud worden, maar de kwaliteit van leven was nu al 
 belabberd. 

Haar sterfdag een feestdag? Vast wel, eindelijk verlost van dat nare 
 lichaam. En dan? Ja, dan niks. Wat weet je weet je nou van daarna? Zij 
wist heel zeker wat er daarna kwam! Een gezond lijf, waarmee ze zou 
rennen, dansen springen, vrijen, kinderen krijgen, leven zoals ze slechts 
kon dromen. 

Wat heeft de hoop die ze had met haar gedaan? Ongelooflijk veel 
goeds. Niet alleen voor haar zelf. Het was een gave meid, spranke-
lend van geest, goedlachs. Ik werd niet somber als ik met haar optrok. 
 Iedereen mocht haar. Ja, dat kwam door de moed, doordat ze niet 
opgaf. Dat kwam door de droom die ze koesterde. Het kwam door de 
hoop op het geweldige  leven dat ze, ze wist het zeker, zou gaan leven. 
Geen mens pakte haar dat af. Sterker nog: ze deelde het uit. 

In de rouwadvertentie stond: 

Wij hebben veel respect voor de wijze  
waarop Eva haar zware levensweg heeft gevolgd. 
Zij deed dit met een bewonderenswaardige moed  

en doorzettingsvermogen. 
Zij is voor ons van veel betekenis geweest. 

Wij hebben veel van Eva gehouden. Wij zullen haar erg missen. 

Als alles duister is, 

ontsteek dan een lichtend vuur  

dat nooit meer dooft, 

vuur dat nooit meer dooft.

goede rentmeesters van de aarde 
zijn. We mogen dus niet zeggen: de 
schepping is er voor ons gewin. We 
moeten God vergeving vragen voor 
het verwoesten van zijn aarde en 
hard aan het werk gaan om de pla-
neet te bewaren voor de volgende 
generaties.’

In de Bijbel staat: ‘De schepping 
zucht en is in barensnood’. Dat geldt 
nu meer dan ooit, zegt Van den Berg. 
Je zou kunnen zeggen dat dat altijd 
heeft gegolden, want er is al sinds 
de hemelvaart van Jezus een weder-
komstverwachting geweest.’

Sinds het eind van de achttiende 
eeuw is het doel van de economie 
steeds meer geworden: de groei van 
de winst, signaleert hij. ‘Die heb-
berigheid zit diep in ons. Vroeger 
was een kruidenier tevreden als hij 
genoeg verkocht om zijn gezin te 
onderhouden. Nu wil iedereen meer, 
meer.’

Van den Berg is niet alleen bekend 
als weerman van RTL, hij werkt sinds 
de oprichting bij het Wagening-
se weerbedrijf Meteoconsult (nu 
 MeteoGroup). Volgens hem is dat 
‘het degelijkste weerbedrijf dat er  
is’. Hij heeft kortgeleden zelf  
Ecoland.tv opgericht, een thema-
kanaal over duurzaamheid. Op 20 
maart van dit jaar, het begin van 
de lente, beginnen de uitzendingen. 
Eerst via internet, maar het is de 
bedoeling dat het op termijn via de 
kabel wordt doorgegeven en dat de 
zender internationaal gaat uitzenden. 
De website ecolandt.tv is al een tijd-
je online.

‘Pasen’, benadrukt de weerman, ‘is 
de kern van ons christelijk geloof: 
de opstanding van Christus uit de 
dood”. Totdat Hij terugkomt is het 
onze plicht en verantwoordelijkheid 
om als goede rentmeesters op  
deze aarde te leven.’

‘Mijn sterfdag 
wordt een feestdag, 
zeker weten!’ 
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We moeten hard aan 
het werk gaan om de 
planeet te bewaren 
voor de volgende 

generaties.’
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Met iedere vezel van haar bestaan klampt ze zich vast aan Jezus, Maria uit het plaatsje 

Magdala. Wat heeft deze vrouw veel meegemaakt! Jezus bracht een totale ommekeer 

in haar leven toen Hij haar genas van een verschrikkelijke psychische ziekte.

En toen werd Hij op zo’n gruwelijke manier uit de weg geruimd. 

Het was over en uit. Haar prachtige droom van Jezus als Verlosser was vervlogen. 

De toekomst was leeg en donker, één zwart gat.

Dan is Hij daar toch weer: de gekruisigde Heer. 

Ze herkent Hem niet direct. Op het moment dat Hij nadrukkelijk haar naam noemt 

dringt het besef door. Met iedere vezel van haar bestaan klampt ze zich aan Hem 

vast: Jezus leeft! 

Deze ontmoeting doet haar opbloeien, geeft kracht en perspectief.

‘Houdt Mij niet vast’. Maria moet toch weer loslaten. 

Ze kan en mag Jezus niet voor zichzelf alleen houden. 

Ze kan en mag niet blijven staan bij dat heerlijke  moment. 

Het leven gaat verder.

Jezus neemt afscheid.  

Hij gaat verder op zijn weg. 

Maria moet Hem laten 

gaan. En toch neemt ze Hem mee. 

Ze weet nu heel zeker dat het waar is  

wat Jezus allemaal heeft verteld. 

Ze gaat haar eigen weg naar de  

toekomst. Gericht op Jezus. 

Ooit ziet ze Hem weer.

Een gedeelte uit de Bijbel,  

uit het Johannes-evangelie, hoofdstuk 20. 
 

Jezus is gekruisigd, gestorven en begraven.  

Op de eerste dag van de week, vroeg in de 

morgen, gaat Maria uit Magdala naar het graf. 

 

Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog 

ze zich naar het graf en daar zag ze twee engelen 

in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een 

bij het voeteneind van de plek waar het lichaam 

van Jezus had gelegen. ‘Waarom huil je?’ vroegen ze 

haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik 

weet niet waar ze hem naartoe gebracht hebben.’ 

Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, 

maar ze wist niet dat het Jezus was. ‘Waarom huil 

je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het 

de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald,  

vertel me dan waar u hem hebt neergelegd,  

dan kan ik hem meenemen.’ Jezus zei tegen haar: ‘ 

Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ 

(dat betekent: Meester). ‘Houd Mij niet vast’,  

zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader.  

Ga naar mijn broeders en zeg tegen hen dat Ik 

opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar 

mijn God, die ook jullie God is.’ Maria uit Magdala  

ging naar de leerlingen en zei tegen hen:  

‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles  

wat Hij tegen haar gezegd had.

Johannes 20, vers 11-18

‘Houd Mij niet vast’ 76



Pasen gaat over verlossing, bevrijding, nieuw 

perspectief, maar er zijn zoveel ervaringen die er 

haaks op staan. Kan het eigenlijk wel samengaan, 

geloven in een God die verlost, terwijl je er in je leven 

weinig of niets van ziet? Een ontmoeting met Marike 

de Reuver-Schuurman, die al jaren lijdt aan een 

chronische ziekte. 

‘Lopen, zitten, staan; niets kan ik lang achter elkaar’, 

zegt ze. Ze ligt tijdens het gesprek op de bank in de 

huiskamer en loopt af en toe naar de keuken voor de 

koffie. ‘Tijdens mijn parttime werk op kantoor neem ik 

vanaf de bank deel aan de vergadering. Als er externe 

relaties langskomen pak ik de rolstoel.’

‘Verpleegkundige was ik – of nee, bén ik, want dat blijf 

je altijd. In 1988 kreeg ik lichamelijke klachten. Het zou 

zeven jaar duren, voordat de juiste 

diagnose werd gesteld. ‘Het zit 

tussen je oren’, werd gezegd. ‘Je 

stelt je aan’. ‘Je moet jezelf maar 

eens onder handen nemen’, of 

meer van dergelijke opmerkingen. 

Niet dat het allemaal zo letterlijk 

tegen me gezegd werd, maar in 

gesprekken voelde je dat mensen 

het dachten. Ze hadden hun oordeel klaar. Er zijn dagen 

geweest dat ik het gevoel had dat alleen mijn man 

René nog geloofde dat ik me niet aanstelde. Er werden 

plaatjes op me geplakt. Met alle psychische schade van 

dien.

Veel had voorkomen kunnen worden, bleek achteraf, 

als meteen was onderkend dat ik een schildklierziekte 

had. Mijn schildklier werkte te snel. Eén van de gevolgen 

is dat je intens vermoeid bent. En niet zomaar moe, 

alsof je een dag te hard gewerkt hebt; je bent compleet 

uitgewoond.’

Mede door deze ziekte kreeg Marike te kampen met 

rugklachten. Er volgde een hernia-operatie.

Zolang de diagnose niet goed was gesteld, kon ook 

niet met een gerichte behandeling worden begonnen. 

Daarna volgde de zoektocht naar de juiste medicijnen. 

‘Aanvankelijk kreeg ik medicijnen die onvoldoende 

werkten. Pas sinds een jaar of drie gaat het beter maar 

ik houd restklachten. Al die jaren daarvoor leefde ik 

op halve kracht. Het was eigenlijk overleven, ook in 

de drukste fasen van het gezin, met de opgroeiende 

kinderen.

Van nature houd ik van een intensief, bruisend leven. 

Dat hád ik ook, tot m’n 27e. Ik zag mijn generatie-

genoten genieten van het leven, initiatieven nemen.  

Ik stond er naast en keer er naar.

Ook mét de ziekte blijf je wie je bent. Dat is des te 

pijnlijker, als je lijf niet meewerkt. Je zou zeggen: dat 

moet je dan accepteren, maar bij dat woord steiger ik. 

Het klinkt me te eenvoudig, alsof je dan de situatie oké 

vindt. Ik heb meer met het woord aanvaarden. Dat geeft 

aan dat je beseft dat je met de situatie moet leven 

waarna je ruimte krijgt om op zoek 

te gaan hoe dat moet en wat je wel 

en niet kunt. Eigenlijk bestaat er geen 

goed woord voor en ik zal hier altijd 

mee blijven worstelen.’ 

Marike en René hebben drie kinderen; 

twee dochters en een zoon. ‘Op 

2-jarige leeftijd kregen we de indruk 

dat onze zoon anders was dan andere kinderen. Er 

klopte iets niet, maar wat? Weer zou het heel lang 

duren, voordat de juiste diagnose werd gesteld. En weer 

waren sommigen snel klaar met hun oordeel. ‘Pak hem 

maar eens goed aan, dan zijn die dwarse buien zo over.’ 

Een hulpverlener zei tegen René: ‘U bent veel te druk 

met uw werk. Besteed maar eens meer aandacht aan 

uw kinderen, dan komt het wel goed’. Tien jaar later zou 

het antwoord pas volgen: autisme. De opvoeding was 

een puzzel. Inmiddels is hij 19 jaar en staat hij op het 

punt op zichzelf te gaan wonen.

De heftige ervaringen zetten het geloof in God op 

scherp. Marike: ‘We hebben ontzettend veel gebeden, 

maar er veranderde niets. Ik ben blij dat René en ik 

het samen hebben volgehouden. Hoeveel huwelijken 

stranden er niet, als één van de partners ziek wordt?

Ik heb het ook met God volgehouden, al ging het 

soms langs het randje. Er zijn momenten geweest 

waarop ik dacht: wat doe ik, zeg ik God vaarwel? Ik 

heb ervoor gekozen om door te gaan, dwars tegen de 

feiten in. Vertrouwend dat Hij er bij was en is. Als een 

zonnebloem op deze illustratie probeer ik me telkens 

weer naar Hem toe te keren – hoe flets de zon, hoe 

wazig God, ook voor mijn waarneming is.

Geert Boogaard dichtte:

Wat als een mens

tenslotte 

niet meer kan?

God weet ervan.

Dat geeft me steun. Al is dat inzicht wel langzaam 

gegroeid, door de voortdenderende jaren heen. Het 

waren kleine dingen, die me op de been hielden. Een 

kaartje van iemand. Iemand die zomaar even langs 

kwam en naar me wilde luisteren. Ik las ergens: 

Troosten is bij een ander ‘luisteren hoe het voelt’.  

Dat is een rake typering. Hoe zal iemand van 

binnenuit kunnen begrijpen wat het is om chronisch 

ziek te zijn, zonder uitzicht op genezing? Troosten is 

luisteren hoe het voelt en het voelt ongelooflijk rot, 

van je tenen tot je kruin, tot in je diepste wezen. 

Er is geen kruid tegen gewassen. Door Pasen weet ik dat het niet altijd blijft zoals het is. 

Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Zelf 

heb ik meer met Kerst. In Jezus is God zelf naar ons 

toegekomen, om alle verdriet en moeite die mensen 

ondergaan, ook zelf te doorleven. God weet wat we 

meemaken omdat Jezus ons bestaan heeft gedeeld.

Vanuit onze kerk hebben we contact met migranten-

christenen; vluchtelingen, die huis en haard moesten 

achterlaten en door veel ellende zijn heengegaan. Zij 

begrijpen echt wat Pasen betekent, denk ik soms, als ik 

bij hen de blijdschap over het geloof zie.

In het boekje ‘Vrijheid’, dat binnenkort verschijnt, heb 

ik het zo opgeschreven: ‘God weet wat ik doormaak als 

lijden en verdriet mij overspoelen en Hij slaat als het 

ware zijn arm om me heen. Ook als ik Hem niet meer 

zie zitten. Want de liefde van God laat zich niet doven. 

Paulus zegt: ‘Niets kan ons scheiden van de liefde van 

God’. Niets krijgt zijn liefde voor ons stuk. Ook niet  

mijn afwerende houding als ik boos en verslagen ben 

door het lijden in deze wereld en in mijn eigen leven.  

En ergens, dwars daardoorheen geloof ik het, dat  

God zich verbindt met mijn verdriet.’

Geloven, langs de rand
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‘Ik heb verdriet’

‘Het heeft weinig zin om tegen je verdriet te 

vechten en voor het oog weer te functioneren 

als altijd. Erken maar dat je verdriet hebt  

en dat dit veel van je vraagt.’

‘Onbegrip maakt eenzaam’.

‘Verdriet doorleven kost veel tijd en energie.  

Het is drie stappen vooruit, twee achteruit.  

Toch kom je zo langzaam uit het diepe dal.’

Citaten uit het boekje ‘Ik heb verdriet’ 

(uitgave van Ark Mission) waar Marike aan 

heeft mee gewerkt. Het is niet via de boek-

handel verkrijgbaar, maar gratis te bestellen via 

www.ikhebverdriet.nl. Meerdere exemplaren zijn 

verkrijgbaar tegen kostprijs (e 1,50 per stuk). 

Het boekje ‘Vrijheid’ is kosteloos te bestellen 

via www.arkmission.nl/vrijheid.  

Meer exemplaren ook e 1,50 per stuk.

Troosten is bij een ander 
        ‘luisteren hoe het voelt’

Er zijn momenten 
geweest waarop ik 
dacht: wat doe ik,  

zeg ik God vaarwel?
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Je zegt ‘Ik ben vrij’, maar jij bedoelt ‘Ik ben zo eenzaam’
Je voelt je te gek zeg jij, maar ik zit niet te dromen
Want die blikken in je ogen zeggen alles tegen mij
Ik voel me precies als jij en jij kan eerlijk zijn

Je voelt je heel goed zeg jij, je mond begint te trillen
Ik weet dat ik jou kan helpen, maar je moet zelf willen
Elkaar nu een dienst bewijzen dat is alles wat ik vraag
Zet weg nu die angst ik wist het al het is mijn dag vandaag

Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug
Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen terug
Zolang ik je niet verlies vind ik heus wel een weg met jou

Kijk mij nu eens aan, nee zeg maar niks, je mag best zwijgen
Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen
Dit hoeft nooit meer te gebeuren als je bij me blijft vannacht
Want dan zul je zien als je straks wakker wordt dat jij weer lacht

Geef mij het gevoel dat ik er weer bij hoor voortaan
Ik ga met je mee en ik laat je nu nooit meer gaan

Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug
Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen terug

Zolang ik je niet verlies vind ik heus wel een weg met jou

Geef mij het gevoel dat ik er weer bij hoor voortaan
Ik ga met je mee, want ik laat je nu nooit meer gaan

Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug
Geef mij nu de nacht, ik geef je de morgen terug
Zolang ik je niet verlies vind ik heus wel een weg met jou’

Wie is er niet bang? Wie heeft geen hekel aan de dood, 
die je geliefden afneemt, die je alle hoop ontneemt? Dat 
is nu precies wat er gebeurde toen Jezus de dood in de 
ogen keek. Hij versloeg hem. 
Wat heeft Jezus daarmee bewerkstelligd? Hoezo, hoop? 
Wat is daar dan, aan de andere kant van het graf? 
Een leven zoals niemand het bedenken kan. Het goede 
leven, maar dan in het kwadraat. Zonder enige schaduw-
kant. Onvoorstelbaar. Zo had God het bedoeld. En zo zal 
het gebeuren. 

Ben je bang voor het einde? Bang voor het onbekende? 
Bang voor verdriet, pijn, rouw? Jezus heeft het allemaal 
meegemaakt, Hij weet ervan, Hij draagt het mee. En Hij 
geeft je hoop. Op een schitterende toekomst.
Voor Hem geen eeuwige nacht, geen groot niets. Na de 
nacht volgt een nieuwe stralende morgen. Ook voor jou. 
Hij ging vast vooruit. Het enige dat je moet doen  
is achter Hem aan gaan.

Geef mij nu je angst
Sinds een aantal jaar kennen we in Nederland The Passion, de publieke vertolking van het lijdensverhaal van Jezus  
Christus plaats. Dit jaar in Enschede. Om te vertellen wat Jezus, zijn vrienden en zijn vijanden meemaken, wordt  
een keuze gemaakt uit Nederlandstalige popliedjes. Zoals dit lied, dat wordt gezongen na het sterven van Jezus.
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Dante schreef zijn ‘De goddelijke 
komedie’, waarin hij een reis naar de 
hel maakt. Boeiende fictie. 
C.S. Lewis schreef zijn in hetzelfde 
genre ‘De grote scheiding’, een ver-
haal waarin helbewoners een bus-
reis naar de hemel ondernemen.

De reis begint in een grauwe stad 
waar het altijd regent, met veronge-
lijkte reisgenoten, ruziënd, mokkend 
en humeurig. De aankomst in de 
hemel is verrassend genoeg niet zo 
aangenaam. De helbewoners zijn 
niet opgewassen tegen de hemelse 
omgeving. Het gras is zo hard als 
diamant. Zo werkelijk als de hemel 
is, zo onwerkelijk zijn de reizigers.

Dan brengt Lewis hemel- en helbe-
woners met elkaar in gesprek. Die 
dialogen vormen de kern van het 
boek. Daarin komt de ware aard van 
onszelf naar boven. Het gaat over 
de vraag hoe we reageren op - hoe 
zal ik het noemen? - overstelpende 
liefde en vergevingsgezindheid. 

Len, een hemelbewoner spreekt een 
reiziger aan. Len blijkt tijdens zijn 
leven op aarde iemand te hebben 
vermoord. Jack, zijn slachtoffer, is 
ook in de hemel. De reiziger, helbe-
woner, vindt dat maar moeilijk te 
verteren. ‘Persoonlijk dacht ik, dat 
het met jou en mij omgekeerd had 

moeten gaan. Ik ben mijn hele leven 
een fatsoenlijk mens geweest. Ik 
heb altijd mijn best gedaan, snap je? 
Ik vraag om mijn recht. Ik wil ook 
mijn recht, net als jij, snap je?’

‘Mijn recht heb  ik niet gekregen; 
dan zou ik hier niet zijn’, is het ver-
rassende antwoord van de moorde-
naar. ‘ Jij zult het ook niet krijgen. Je 
krijgt iets veel beters.’

‘Ik verlang geen barmhartigheid’, 
zegt de reiziger. ’Als ze een moorde-
naar als jij binnen willen laten is dat 
hun zaak. ik ben een fatsoenlijk man 
en als ik mijn recht gekregen had, 
was ik hier al veel eerder geweest.’

Blijkbaar hebben de reizigers de 
keus om in de hemel te blijven. Als 
ze willen. Maar deze reiziger wil 
niet. Hij voelt zich veel te goed voor 
de hemel.

De schrijver, C.S. Lewis, ontvouwt in 
deze en andere gesprekken tal van 
vooroordelen die mensen hebben 
ten opzichte van de hemel. Op die 
manier maakt hij duidelijk wat voor 
plek (of manier van zijn) het dan 
wel is. 

Een van de reizigers wordt vergezeld 
door een rode hagedis, die hem 
voortdurend iets in zijn oor fluistert. 

Een engel knoopt een gesprek met 
hem aan en biedt aan het reptiel 
het zwijgen op te leggen omdat de 
reiziger last heeft van dat gefluister. 
Maar daar deinst de reiziger voor 
terug. Zowel de reiziger als het rep-
tiel zoeken smoezen en uitvluchten 
om aan verandering te ontkomen. 
De engel blijft echter vriendelijk 
aandringen. Uiteindelijk zwicht de 
reiziger: ‘Ga dan je gang maar, doe 
waar je zin in hebt, God zij me gena-
dig!’ Op het moment dat hij van het 
reptiel is verlost, verandert de reizi-
ger van een schim in een echt mens, 
intens gelukkig en krachtig. Het 
reptiel verandert in een schitterend 
paard. De man bestijgt het, geeft 
het de sporen en vertrekt in de rich-
ting van de bergen aan de horizon, 
verder de hemel in. 

Wat Lewis beschrijft is zo fantas-
tisch dat het niet waar kan zijn. 
Het gaat hem ook niet om een 
voorstelling van de hemel. Het gaat 
hem erom dat de lezer anders leert 
kijken, naar zichzelf, naar zijn mede-
mens en naar God. Want we hebben 
zo onze vooroordelen en misvattin-
gen. 

Een ervan is dat je de hemel zou 
kunnen verdienen.

Gelovigen zijn schijnheilig, vond ik. Ze 
gedragen zich braaf, alleen maar om in 
de hemel te komen.  Je naaste liefheb-
ben is op die manier een vorm van jezelf 
liefhebben. Eigenbelang dus. Zo’n geloof 
was aan mij niet besteed.

Totdat ik zo’n tien jaar geleden opeens 
zag dat het ook anders kon. Een vriendin 
liet me zien waarom ze geloofde wat ze 
geloofde en deed wat ze deed. Haar keu-
ze om ‘anders’ te leven kwam voort uit 
oprechte liefde voor God. Dat was nieuw 
voor me. Zij was volstrekt niet bang voor de dood of om 
God onder ogen te komen. Jezus stond voor haar fouten 
in. Haar onbevangen houding straalde vertrouwen uit. ‘Ik 
moet geen dingen van God, ik wil graag dingen voor God 
omdat ik in Jezus’ oprechte liefde geloof.’ 

‘Lekker makkelijk’, dacht ik altijd. ‘Als alles je wordt ver-
geven, dan hoef je zelf geen verantwoordelijkheid te 
nemen’. Maar haar gedrag en geloof zette me aan het 
denken over mijn eigen leven, mijn diepste drijfveren.   
Misschien moest ik ook iets met God.

Tijdens mijn zoektocht heb ik op een gegeven moment 
gezegd: ‘God, ik wil mezelf zien zoals ik echt ben.’ Dat 
gebed veranderde veel. Ik begon te zien hoe dubbel mijn 
hart vaak was. Bij goede daden ging het me er uiteindelijk 
meer om mezelf een goed gevoel te geven, dan om de 
ander echt te helpen. Ik schrok ervan, hoe vaak mijn ei-
genbelang anderen kwetste. Het leek alsof ik de pijn mee 
kon voelen, die God daar over voelde. Toen pas snapte ik 
dat het bij het christelijk geloof gaat om een vernieuwd 
hart, dat nodig is om lief te hebben zonder eigen belang. 

Tijdens het lezen in de Bijbel ontmoette ik 
Jezus. Ik raakte onder de indruk van zijn per-
soonlijkheid; zijn onvoorwaardelijke toewijding 
aan God en de mensen, zijn oprechte liefde. Hij 
was wars van een dubbele agenda, en ontmas-
kerde alle schijnheiligheid. Tegelijk liet Hij zien 
hoe het ánders kon. Hij kon iemand helpen 
veranderen, zelfs als die het er totaal niet naar 
had gemaakt.  
 
Van Jezus leerde ik dat niet mijn eigen belang, 
maar zijn belang voorop staat. Nu ik tot geloof 
gekomen ben, kan ik simpelweg niet meer voor 

mijzelf leven. Dat heeft niets te maken met de hemel-
poort. Ik wil graag oprecht leven, oprecht liefhebben. Ik 
ontdekte dat dit alleen lukt, dankzij de liefde van Jezus.

Het trof mij hoe Jezus mensen aansprak op hun verant-
woordelijkheid: Verander! Draai je om! Dat gaat niet over 
het verdienen van een plekje in de hemel, maar over het 
hier en nu. Als je er alleen maar op gericht bent om straks 
in de hemel te komen, cirkelt het leven nog steeds om 
jezelf. Dat is nu precies waar Jezus je van verlossen wil.

Zonder geloof vond ik het leven eerlijk gezegd wel een 
stuk eenvoudiger. Ik deed gewoon wat ik deed, zonder na 
te denken over mijn drijfveren. Als ik nu merk dat ik iets 
doe voor anderen, omdat ik daar zelf beter van word, zeg 
ik dat tegen God. Oprecht anderen liefhebben, brengt 
voor mij een klein stukje hemel op de aarde. Ik doe het, 
met vallen en opstaan. Het is een leerproces 
dat mijn leven lang zal duren, 
schat ik in. Maar gelukkig heb 
ik een goede Meester.

De grote scheiding

‘Ik wil 
mezelf 

zien 
zoals 

ik echt 
ben’
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‘Als jochie van 4 wilde ik al bakker worden, vertelt mijn 

moeder. Misschien is het beter om het zo te zeggen: 

bakker word je niet, je wordt als bakker geboren. Ik had 

geen keus, ik wilde het ook graag. Maar ik weet niet 

beter; ik vind het heerlijk om ’s nachts ongestoord te 

werken. Overdag word ik om de haverklap van mijn 

werk gehaald.’

‘De moderne techniek heeft het leven van bakkers ge-

makkelijker gemaakt. Met het huidige meel kan het 

eigenlijk niet fout gaan. Allerlei toevoegingen maken het 

bakproces eenvoudig. Maar nu ik er zelf bewust voor 

kies om terug te gaan naar de basis van het ambacht en 

minder machines gebruik, moet ik weer vroeger op. Ik 

gebruik weer meel zonder toevoegingen; daardoor loop ik 

meer kans dat het misgaat. Ik werk ook met desem. Het 

bakproces duurt langer, het deeg is veel slapper, water is 

mijn enige broodverbeteraar. Heel wat technieken heb 

ik eigen moeten maken, want die leerde ik niet op de 

opleiding. Ik vind dat mooi. Bakken wordt op deze manier 

weer een ambacht. Het is mijn passie! Ik heb een nieuwe 

oven nodig om met dat slappe deeg te bakken, met een 

hete vloer, want anders zakt mijn deeg uit voor het goed 

omhoog gekomen is. Met dat pure deeg krijg je van die 

grote bellen in je brood, prachtig, je weet niet wat je ziet 

en proeft!

Ik wil eerlijk brood verkopen, omdat ik graag zie dat men-

sen verantwoord voedsel eten. Je lichaam is een tempel 

van God. Daarom kies ik voor eerlijk meel. Daar is lastig 

aan te komen; de leveranciers laten niet het achterste 

van hun tong zien, het gaat om geld. Brood is een eerste 

levensbehoefte. Ik koop verantwoord in, zoveel mogelijk 

van lokale toeleveranciers. Voor gewoon brood is het niet 

haalbaar. Ik gebruik bijvoorbeeld Kollenberger spelt, dat 

bij Maastricht wordt verbouwd. Hier in Zeist ben ik be-

trokken bij de stadslandbouw en het Utrechts Landschap 

gaat spelt verbouwen. Het graan moet in Wijk bij Duur-

stede of Werkhoven gemalen worden. Daar wil ik brood 

van bakken.

Brood is je leven, maar een mens leeft niet bij brood al-

leen… Ik moet eerlijk bekennen dat er soms niet veel 

meer is dan dat. Het is een dagvers product dat er wel 

moet zijn. Als er een klant uit de horeca ineens 600 sau-

cijzen wil hebben, verkoop ik geen nee. De afgelopen tijd 

heb ik wat te weinig aandacht aan mijn gezin besteed. 

Dat wil ik niet meer.

In mijn leven laat ik merken wie ik ben: christen. In het 

zakendoen hoef ik nooit na te denken: ik ben eerlijk, ik 

weet waar ik voor sta. Mijn personeelsleden hebben het 

naar hun zin. Ik heb graag mensen in dienst met een 

 beperking. Ik kan me heel boos maken over het uitsluiten 

en afdanken van mensen die niet mee kunnen komen,  

die economisch niet interessant zijn. Ik had iemand met 

een beperking in dienst, die ik moest ontslaan, omdat ik 

verlies ging draaien. Hij was er als laatste bijgekomen,  

dus moest er als eerste uit. Hij werd vanuit zijn opleiding 

niet goed begeleid. Na een tijd kwam hij in de winkel 

zeggen dat hij zo graag bij me wilde werken. Ik ben met 

de begeleiders van zijn opleiding opnieuw om tafel gaan 

zitten en nu werkt hij hier weer naar volle tevredenheid. 

Niemand kan zo snel saucijzen maken als hij. Zijn beper-

king is daarbij juist zijn sterke kant. Met de juiste benade-

ring functioneert hij uitstekend!’

We spreken elkaar voor een tijdschrift rond het lijden en de 

opstanding van Jezus Christus. Welke betekenis heeft dat 

voor je? 

‘Goede Vrijdag vind ik een mooie dag! Dat is het keer-

punt in de geschiedenis. Ik geef toe, het wordt te weinig 

gevierd. Niet langer word ik geknecht door wetten en 

regels. Het is goed tussen God en mens, door Jezus’ offer. 

Soms raakt het me te weinig, heb ik te weinig door wat 

er gebeurd is. Ik laat nog heel wat steken vallen, stom! 

Jezus maakt alles goed. Ik wil niet blijven steken in schuld 

en fouten. Jezus leert me accepteren dat ik mens ben en 

fouten maak. Van huis heb ik meegekregen om vooral 

bescheiden te blijven.’

Niet bij brood alleen

Te
ks

t:
 Jo

ha
n 

Ti
m

m
er

1 51 4



Mrt15

1 6E c h o Uitgave van IZB (www.izb.nl) en de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland   ISSN 0012-9119

Redactie en administratie:
Joh. v. Oldenbarneveltlaan 10
3818 HB Amersfoort
Tel. 033-4611949
E-mail: echo@izb.nl
ECHO 02-2015

Abonnementen:
Abonnementsprijs € 10,00 per jaar  
bij vooruitbetaling.

Reacties:
Voor reacties op de inhoud kunt u  
zich wenden tot de bezorger of de 
redactie.

Redactie:
Ds. L.C. Buijs
C. Dekker  
K. van Noppen
N. Rietveld-de Jong
J.J. Timmer

Vormgeving:
Hans van Eck (Impressio Communicatie)

Foto’s:
Shutterstock (6/7, 13)
Koos van Noppen (9)
Sjaak Boot (10/11)
Jan van der Wolf (12)
Johan Timmer (14, 15)


