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Omarm de ongelovige in je 

 

Wie predikant is zoals ik, kent de verleiding om je geloviger voor te doen dan je 

bent. Je gaat immers al snel als full prof-gelovige door het leven. Of ik die druk 

mezelf opleg of dat die van buiten komt, doet er niet zoveel toe: hij is er. Daarom 

heb ik één keer in de zoveel tijd een boek nodig dat dient als tegenwicht - een 

boek als dat van de Tsjechische priester Tomáš Halík. ‘Geduld met God’ is een 

verademing. Het leerde me om, behalve met God, ook geduld te hebben met 

mijn kleingeloof. 

Het thema van dit boek laat zich zo samenvatten: geloof kan ongeloof alleen 

overwinnen door het te omarmen. Halík keert zich tegen een ‘vulgair theïsme’ 

dat ten onrechte meent dat God gemakkelijk verkrijgbaar is. God is juist een 

mysterie waar we geen grip op kunnen krijgen. Er valt dan ook het een en ander 

te leren van het atheïsme, aldus Halík, want de atheïst blijft ons eraan herinneren 

dat God niet aan de oppervlakte woont. Niet dat Halík zijn lezers oproept atheïst 

te worden. Hij verwijt atheïsten juist te weinig geduld met God te hebben: ze 

concluderen te snel dat God niet bestaat. Maar begrip voor het atheïsme kan 

een noodzakelijke doorgangsfase zijn om authentiek geloof te herwinnen. 

‘Koester de atheïst in je,’ luidt zijn boodschap.  

Halík gebruikt het verhaal van de ongelovige maar zoekende Zacheüs (Lucas 19) 

als centraal motief voor zijn boek. Hij leent als het ware de ogen van de tollenaar 

om ons door diens ogen naar onszelf, God, Jezus, kerk en de wereld te laten 

kijken. En wat ik vooral zag was een God die zich beter thuisvoelt bij zoekers dan 

bij de zekeren, een God die geen voorwaarden stelt. De zoeker in mij knapte er 

meteen van op.  

Halík kent zijn klassieken: Dostojevski, François Mauriac, C.S. Lewis, maar ook de 

voor mij onbekende Gertrude von Le Fort en Jaroslav Durych worden geciteerd. 

De genoemde auteurs worden kort aangehaald, maar twee literaire werken 

hebben een zekere dragende kracht in de gang van Halíks betoog: Don Quichot 

van Cervantes en Het proces van Kafka. 

Het hoofdstuk waarin Halík over de kerk schrijf, heeft als titel ‘De schoonheid 

van Dulcinea betwist’. Dulcinea del Toboso uit Cervantes’ boek, is de 

denkbeeldige jonkvrouw waar Don Quichot naar op zoek is en die zijn missie zin 

en betekenis geeft. Het is zijn knecht Sancho Panza die haar realistischer ziet: als 



een vervuild meisje. Halík gebruikt dit verhaal om te laten zien dat verschillende 

personages verschillende zienswijzen kunnen hebben. Bij Halík gaat het niet over 

kijken naar een vrouw, maar naar de kerk. Don Quichot ziet wat in Dulcinea 

verborgen ligt; hij ziet niet wat ze voor het oog is, maar wat ze zou kunnen zijn. 

Zo kun je ook naar de kerk kijken. Het is de manier van de mystici die mediteren 

over de kerk als een apocalyptische bruid – ‘uit de hemel nederdalend zonder 

vlekken en rimpels, als het lieflijke meisje uit Hooglied.’ Maar de Sancho Panza’s 

van vandaag zien alleen haar lelijke kanten. Beide gezichtspunten zijn waar, 

aldus Halík. 

En dit is de grondlijn van zijn theologiseren. Het gaat om wat W.H. Auden ooit 

‘double focus’ noemde. Halík is van mening dat de waarheid zich alleen laat 

benaderen in contradicties. ‘De biosfeer van de Waarheid is mysterie [...] en haar 

hoofdrol in het heden is die van voortdurende oppositie tegen onze pogingen 

om een paar menselijke opvattingen, gezichtspunten en meningen te 

verabsoluteren.’ Daarom laat ook de waarheid over de kerk zich niet vangen in 

een absolute uitspraak.  

‘Amen,’ zou ik zeggen. En toch wringt er iets in Halíks literaire verwijzing naar het 

werk van Cervantes. De Ridder van de Droevige Figuur heeft Dulcinea zelf 

bedacht. Zij is dus een imaginaire gestalte. Sancho Panza wijst op een zeker 

moment bij Toboso een concreet boerenmeisje aan en zeg dat het Dulcinea is. 

Het meisje is lelijk, maar Panza doet alsof het een schoonheid is, in de hoop zijn 

heer mee te laten spelen in het spel en hem zo voor de gek te houden. Maar dat 

lukt niet: Don Quichot ziet die schoonheid niet! Met andere woorden: ze kijken 

allebei naar dezelfde vrouw, en zien beiden een eenvoudig, niet al te mooi 

boerenmeisje! Is er in de roman dus wel sprake van twéé manieren van kijken 

naar hetzelfde, zoals Halík zegt?  

De verwijzing naar Kafka kent vastere grond. In een prachtig slothoofdstuk laat 

Halík zijn verbeelding de vrije loop over de vraag wat er van Zacheüs geworden 

kan zijn na diens ontmoeting met Jezus. Misschien is hij wel naar zijn oude leven 

teruggekeerd! Geloof vraagt immers geduld met God, zoals de titel van het boek 

luidt: wachten tot God zich (opnieuw) aandient, geduld hebben met het 

mysterie. Maar misschien kon Zacheüs het geduld niet opbrengen, is hij 

teruggevallen in oude patronen en ziet hij aan het eind van zijn leven dat het te 

laat is zijn verwaarloosde plicht nog na te komen. 



Op dit punt citeert Halík uit Het proces, de roman die gaat over de aangeklaagde 

Jozef K. Dit boek bevat volgens Halík een cruciale passage: de parabel van de 

priester in de kathedraal. Deze priester vertelt Jozef K. dat voor de poort van de 

Wet iemand jarenlang tevergeefs trachtte binnen te komen. De poort werd 

bewaakt door een deurwachter die vertelde dat achter hem nog meer 

deurwachters staan, onverbiddelijker dan hij. Het leven van de man die binnen 

probeerde te komen ging voorbij. Ten slotte vroeg hij: als zoveel mensen de wet 

proberen te bereiken, waarom kwam dan al die tijd niemand naar die poort? De 

deurwachter antwoordde: ‘Hier kon niemand anders worden toegelaten, want 

deze ingang was alleen voor jou bedoeld. Ik ga hem nu sluiten.’ 

Halík gebruikt de parabel om te laten zien dat we telkens vallen voor de 

verleiding ‘van hem die altijd Gods geboden vervalst en verzwaart’. Wij zoeken 

het bij die poort. Maar de poort naar God ligt bij hen die Gods zwijgen ervoeren 

en die je kunnen leren dat God een mysterie is van liefde. Halík laat de imaginaire 

Zacheüs aan het eind van zijn leven opnieuw de stem van Jezus horen: ‘Je kunt 

mijn huis alleen in gezelschap van anderen betreden, het is geen poort voor jou 

alleen. Ik ga hem nu opendoen.’ 

Bij de woorden ‘de verleiding van hem die altijd Gods geboden vervalst en 

verzwaart’ herkende ik plots de genoemde druk om je geloviger voor te doen 

dan je bent. Ze is de reflex van de angst dat je geloof zomaar kan verdampen. 

Het zal voor menig gelovige wel een zwakke plek zijn. Maar Halík wijst op het 

aandurven van een kwetsbaar geloof – een geloof dat zijn zwakke en onzekere 

kanten omarmt en integreert tot een authentiek geheel. Dat hij die weg wijst 

zonder te vervallen in de gemakkelijke prietpraat van ‘je mag ook twijfelen’ en 

‘we weten het allemaal ook zo zeker niet meer’ heeft me van zijn gelijk overtuigd. 
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