
H O O F D A R T I K E L

De vakantie staat voor de deur. Na de laatste schoolweek 
pakken we misschien onze spullen in om te vertrekken 
naar het een of ander oord om hopelijk rust te krijgen 
en op andere gedachten te komen. De vraag daarbij is, 
krijgen we die rust ook écht van binnen en komen we wel 
op andere gedachten? Zijn we in staat alles achter ons te 
laten en te genieten en te ontspannen? Of achtervolgen 
ons de dagelijkse zorgen, de tobberijen waar we normaal 
al zoveel mee bezig zijn? Eens had ik een studiedag voor 
levensbeschouwelijke docenten. De eerste gastspreker was 
in staat de grote zaal met zo’n 250 mensen direct, vanaf het 
eerste moment te boeien en vooral aan het lachen te maken. 
Nu denkt u misschien, als u het volgende hieronder leest, 
dat is toch doodernstig, daar is toch niets om te lachen? 
Maar vergist u niet. Juist ernstige zaken, vooral die wat ons 
zelf aangaan, kunnen we van tijd tot tijd maar beter met 
een knipoog zien. Relativeren, misschien het eens van een 
andere kant bekijken. Met humor dus. Volgens de spreker 
bestaat de mens van binnen uit twee lagen: een buitenkant 
en daarin de kern, een binnenkant. De buitenkant is 
onze persoonlijkheid. Door hem ‘de kneus’ genoemd. Ja, 
en dan moet je al meteen lachen want je herkent jezelf 
onmiddellijk. Want wat zijn we bezig met die buitenste 
laag. We zijn angstig, we zijn druk, we doen ingewikkeld, 
we zitten vol met verwijten, schuldgevoelens…enz enz. 
Kortom die persoonlijkheid is niets anders dan: gedoe. En 
het schijnt dat we 99% van onze tijd hiermee bezig zijn! 
We tobben dus wat af als mensen. Dat gedoe is dus de 
buitenkant, maar daar binnen, echt diep in ons zit iets heel 
anders. De binnenkant, de essentie door hem genoemd, 
datgene waar het om draait. In wezen zijn wij, volgens de 
spreker, van daaruit een overvloed van talent, schoonheid 
en liefde. In onze essentie komen wij ook bij iets heel 
anders: ontroering, dankbaarheid, vreugde, eenvoud, 
stilte, verwondering…..Hier sprak hij niet van een kneus, 
maar van een: wonder! In feite, zei hij, zijn we dus allemaal 
in onze essentie een wonder! 

Volgens de spreker is het ook zonde van onze tijd als we 
zoveel bezig zijn met onze persoonlijkheid. Zelf afkomstig 
uit de muziekwereld gaf hij nog een voorbeeld. Als je 
muziek maakt kun je twee kanten op: of je houdt je bezig 
met je beperkingen (en die zijn er altijd, want er zijn altijd 
mensen beter dan jij), of je houdt je bezig met dat wat 
je in essentie bent en probeert dat eruit te laten komen. 
Ontroering of vreugde of verwondering… In de muziek 
moet je niet je best doen voegde hij verder aan toe. Je 
best doen verkrampt alleen maar. Je moet het beste van 
jezelf geven! Later gaf hij nog een keer aan dat al dat getob 
zinloos is. En voor een zaal vol bijbelkenners verscheen op 
het grote beeldscherm onder luid gelach van iedereen de 
volgende tekst uit Spreuken 10:22:”Alleen de zegen van 
de Heer maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe’. Ja, 
zo’n dag zet je weer aan het denken. Waar ben ik eigenlijk 
mee bezig? Wat een gedoe zeg. Als ik er goed over nadenk 
kunnen wij God ook alleen maar ontmoeten in onze 
essentie. In het wonder wat we in wezen zijn. Wij moeten 
eerst daar naartoe waar het om gaat. Contact maken met de 
Eeuwige kan alleen door te komen bij dat wat we in wezen 
zijn, bij de essentie van ons mens-zijn. Zonder alle gedoe 
van de buitenkant, zonder enig poespas. Want dat we daar 
als mensen zoveel mee bezig zijn, met die persoonlijkheid, 
heeft vooral te maken met onze angst voor elkaar. We 
vechten eigenlijk continu in onszelf tegen het gevoel niet 
goed genoeg te zijn door de ogen van de ander. God vraagt 
juist van ons deze buitenkant af te leggen en te zijn zoals 
we in wezen bedoeld zijn. En ook in de ander ‘die andere 
kneus’ het wonder te zien. En humor helpt daarbij, ach we 
zijn allemaal mensen nietwaar? Ik hoop dat u tijdens uw 
vakantie dicht bij de essentie van u zelf mag komen. Laat 
het gedoe maar thuis en laat u ontroeren en geniet van alle 
schoonheid van onze schepping en kom écht tot rust. Een 
fijne vakantie! 

Mirjam Skoreng- Bloemendaal
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