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Preek van 26 januari 2014 
gehouden in ‘De Morgenster’ in Papendrecht  
door Piet van Die 

 

 

DAT ONZEKERE, ONVEILIGE EN TOEVALLIGE LEVEN VAN ONS 

 

‘Kom, volg mij.’ (Mattheüs 4,19) 

Vertrek 

Het tv-programma ‘Ik vertrek’ gaat over mensen die emigreren naar het 

buitenland en daar iets nieuws beginnen. Ze hebben hun huis in Nederland 

verkocht en beginnen elders een camping, hotel of ‘bed and breakfast’. 

Sommige deelnemers hebben zich goed voorbereid, anderen vertrekken 

roekeloos. Maar voor iedereen is het een ongewis avontuur en dat maakt het 

programma spannend: zullen ze er in slagen? Het is een populair programma – 

misschien wel omdat veel kijkers zoiets heimelijk ook weleens willen of erover 

fantaseren: gewoon eens opnieuw beginnen. Maar als je dan weer ziet hoe ook 

deelnemers mislukken, ben je weer blij dat je zelf thuis voor je vertrouwde buis 

zit. ‘Wat onverantwoord!’ zeg ik dan soms tegen mijn medekijker naast me op 

de bank. Maar stiekem ben ik ook wel een beetje jaloers – ook op die roekeloze 

vertrekkers: zij durfden wel! 

Petrus, Andreas, Jacobus en Johannes vertrokken op een dag ook. En eerlijk 

gezegd ook wel een beetje roekeloos. Ene Jezus was langs gekomen en had hen 

geroepen: ‘Volg mij.’ Dat was al opmerkelijk. Maar je kunt je nog het meest 

verbazen over het feit dat ze gingen. Meteen. Zonder nadenken. En als ze nu 

nog niets achterlieten. Maar van Petrus weten we minstens dat hij getrouwd 

was. En Jacobus en Johannes hadden nog een vader met wie ze samenwerkten. 

En allemaal hadden ze een baan. Vissers waren ze. Kleine zelfstandigen. Maar 

ze lieten alles achter om die Jezus te volgen. En wie weet waarheen? 

Waarschijnlijk waren ze nog nooit buiten hun geboortestreek geweest. Maar al 

hun zekerheden lieten ze die dag achter om een onbekende te volgen.  

Navolging 

Vanaf die dag werd hun weg het oerbeeld voor het christelijk geloof. Geloven 

draait in het christendom om het volgen van Jezus. Thomas van Kempen 
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schreef er eeuwen later nog een boek over. ‘Navolging van Christus’ heet het. 

Het boek verscheen al in de zeventiende eeuw, maar schijnt nog altijd een van 

de best verkopende boeken ter wereld te zijn. Ook de beroemde Duitse 

theoloog Bonhoeffer schreef er een boek over. Het heet heel eenvoudig 

‘Navolging’. 

Navolging – oerbeeld voor waar het in het christelijk geloof om draait. Maar 

wat wij niet meer lijken te beseffen, is dat die navolging gepaard gaat met 

onzekerheid en verandering, met het betreden van een weg waarvan je niet 

precies kunt voorspellen hoe die loopt. Je leert die weg pas kennen door hem 

daadwerkelijk te gaan. Maar van geloven is in later tijden iets anders gemaakt. 

Niet het gaan van een onbekende weg, maar het aanvaarden van 

boventijdelijke zekerheiden. Die zekerheden werden gezocht in geloofsregels 

of ethische regels. Menig gelovige dacht zo al de landkaart van het geloof op 

zak te hebben. Een geruststellende gedachte misschien, maar was het 

kenmerkende van Jezus nu juist niet dat hij zijn eerste leerlingen uit hun 

‘comfort zone’ haalde? Comfort zone – je vertrouwde kader. Hij haalde hen 

over om over hun eigen grenzen te overschrijden. De weg naar God had geen 

kaart. Het onveilige, toevallige leven zelf was de weg die naar God zou leiden. 

Jezus leerde zijn leerlingen het wisselvallige leven te omarmen als de plek waar 

God ontmoet kan worden.  

Voortdurende verandering 

‘Wat gaat er tegenwoordig toch veel op de helling!’ hoor je mensen weleens 

zeggen. We leven in een veranderende wereld. Vroeger had je nog weleens het 

idee dat na een verandering (in een organisatie bijvoorbeeld) een periode van 

stabilisatie kwam. Maar nu lijken we te leven in een wereld waarin de 

veranderingen elkaar opvolgen. Een ononderbroken stroom. Jonge mensen 

worden er mee geconfronteerd. Je moet permanent je scholing bijhouden wil 

je bijblijven in je werk. En ook in je schoolgaande kinderen zie je het. Deze 

week hoorde ik een deskundige over jeugd en social media zeggen: ‘De 

jongeren zelf zijn de ware deskundigen.’ Ze bedoelde: zij pikken de 

veranderingen moeiteloos op - sneller dan de ouderen. Maar ook die ouderen 

worden ermee geconfronteerd. Veranderingen in de zorg, de sociale 

voorzieningen, de media, de wetenschap, techniek. Het gaat steeds sneller. 

Verwarrend! 
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Het geloof is geen luwtegebied in die turbulente wereld. Je merkt het aan 

jezelf. Er zijn ook in het geloof veel onzekerheden. Er zijn veel vragen. Veel 

twijfels. Veel veranderingen. En daardoor ook verwarring: wat geloof ik nog? 

Wat kan ik geloven? Veel mensen ervaren dat als verlies van zekerheid. En van 

de weeromstuit zou je elkaar willen wijzen op een aantal zekerheden waar je 

nog wel vanuit kunt gaan.  

Maar misschien moeten we elkaar op iets anders wijzen. Op precies het 

omgekeerde. We raken ons geloof misschien niet kwijt, integendeel, wij komen 

zo steeds dichter bij de essentie van waar het Jezus om ging. Hij riep zijn 

leerlingen niet op een weg geplaveid met zekerheden. Juist niet. Hij riep hen uit 

hun zekerheden – ook hun gelóófszekerheden! Op de weg die ze die dag 

insloegen zullen ze twijfelen, wanhopen, denken soms het licht te zien om het 

vervolgens weer uit te zien gaan, maar gaandeweg zal hen iets gaan dagen. 

Want op de weg waar Jezus hen riep, zal soms zelfs ongeloof de manier zijn 

waarop hun geloof nieuwe vormen aanneemt. 

Golfslagbad 

Deze week liet ik jonge gemeenteleden een tijdlijn maken. Ze moesten een 

rechte lijn tekenen met daarop als beginpunt hun geboorte en als eindpunt hun 

huidige leeftijd. Boven die lijn moesten ze in één ononderbroken lijn de hoogte- 

en dieptepunten uit hun leven tekenen. Het resultaat was een serie portretten 

van dat onzekere, onveilige, toevallige bestaan van ons. Bij niet één iemand is 

een rechte lijn te vinden. Iemand zei zelfs: ‘Bij mij lijkt het wel een golfslagbad.’ 

Je constateert dat de één in een liefderijker gezin is geboren dan de ander. 

Maar onderweg kan bij ieder het een en ander gebeuren. Je krijgt op de 5de een 

fietsongeluk dat je leven lang te merken is, maar komt later de liefde van je 

leven tegen – een toppunt. Een ander heeft een dip in zijn twintiger jaren: een 

depressie. Er vallen mensen weg. Je krijgt kinderen. Grillige levenslijnen. 

Kronkelende slangen. 

Maar Jezus leerde dat als God ergens te vinden is, dan op en in die kronkelende 

levenslijnen. Niet in een boekje of een opvatting. Zelfs de Bijbel is wat dat 

betreft niet genoeg. De Bijbel is een zoekplaatje, bedoeld om God te kunnen 

vinden. Maar het gaat om het leven zelf. Als je God daar niet tegenkomt, kom 

je hem nergens tegen. Maar Jezus leerde zijn leerlingen om te ontdekken dat je 
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God kunt tegenkomen in dat onveilige, toevallig leven van je. En niet alleen in 

de hoogtepunten – ook in de dieptepunten.  

Geloven is niet een stabiele toestand na een al dan niet ingrijpende 

verandering – geloven is zelf verandering. Het is: de weg van je leven gaan als 

een weg waarover je God leert kennen. Gelovigen zien geen andere 

werkelijkheid, ze zien deze werkelijkheid anders: als het toneel waar God te 

vinden is. 

De moed om te gaan 

Deze tijd van het kerkelijk jaar heet epifanie – ‘verschijning’ betekent dat. Het 

duidt op het eerste optreden van Jezus. Hij verscheen. Maar zo kan hij ook 

opduiken in ons leven. In een woord dat bij je opkomt. In een medemens. In 

dat onzekere, onveilige leven van ons. Epifanietjes. 

De Amerikaanse theoloog Tillich schreef ooit een prachtig boek onder de titel 

‘De moed om te zijn’. Het gaat over angst: de angst voor de dood, voor schuld, 

voor betekenisloosheid. Hij liet zien dat die verschillende angsten mensen in 

het leven begeleiden. Maar hij wilde vooral laten zien dat die angsten ook 

opgeheven kunnen worden. Nee, niet opgeheven in de zin van: teniet gedaan. 

Geen mens komt zonder angsten en onzekerheden door het leven. Maar ze 

kunnen wel opgeheven, opgetild worden naar een hoger niveau. Een niveau 

waar je vertrouwt – nee, niet zonder, maar: ondanks angsten. Tillich was van 

mening dat je dat binnen het christendom kunt leren: de moed om te zijn – 

omdat er een dragende kracht is in het leven. 

‘Ondanks angsten’. Ze zijn er dus wel. Geen mens komt zonder angsten door 

het leven. Geen mens hoeft zich dan ook groter voor te doen dan hij is. Ik weet 

van mezelf dat ik moeilijk grote veranderingen aankan. Ik ben al snel van de 

kaart. Maar ik heb onderweg wel geleerd dat juist in de dingen die je vreest je 

iets kunt leren over God. Er is niets in dit onveilige, toevallige bestaan van ons, 

waarin God niet te vinden zou zijn. Blijf een beetje bij Jezus in de buurt en je 

leert het ook zien. Want laten we het maar bescheiden zeggen; Jezus volgen is 

een beetje bij hem in de buurt blijven – omdat bij hem in de buurt altijd iets te 

leren valt over God. De moed om te zijn is de moed om te gaan.  


