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

Inmiddels is de veertigdagentijd begonnen en ik ervaar dat 
steeds weer als een heel bijzondere periode. Een periode 
van inkeer ( ja hoor, daar komt ons jaarthema langs) en ver-
stilling. En opeens gaan mijn gedachten terug naar de veer-
tigdagentijd van 2010. Een bijzondere periode waarin ik me 
voorbereidde om de Heilige Doop te ontvangen en belijde-
nis van mijn geloof te doen in de dienst op Stille Zaterdag. 
Al vraag ik mij af of voorbereiden wel het juiste woord is. Ik 
heb altijd het gevoel dat als je je ergens op voorbereidt, je 
het vervolgens gaat doen, en dat het dan klaar is. Niets is 
echter minder waar als het over geloven en ook om de kerk 
als instituut gaat. Eigenlijk maakt het ook niet zoveel uit hoe 
je het wilt noemen, het is maar een woord.
 
In die bewuste veertigdagentijd van 2010 realiseerde ik 
mij terdege dat ik een ingrijpende beslissing had genomen 
waar ik echt wel veel langer over nagedacht had dan veertig 
dagen. Ik wist ook dat het hierna niet ‘klaar’ zou zijn, maar 
dat het een volgende stap was op de weg die ik ingesla-
gen had en dat er nog vele stappen, groeimomenten en in-
zichten zouden volgen. Ik kon me er geen voorstelling van 
maken hoe dit alles in zijn werk zou gaan. Maar er was, en 
is, een rotsvast vertrouwen in dat wat ik het grote Mysterie 
noem. Daarbij kwam dat ik in die periode ook nogal met de 
‘buitenwereld’ te maken had. Want ja, Stille Zaterdag kwam 
nu wel heel dichtbij en dat had ook wel effect op anderen 
om mij heen. Een volwassendoop komt in onze gemeente 
ook niet zo vaak voor dus is best wel bijzonder. Van de an-

dere kant komt het ook niet zo vaak voor dat iemand, die 
uit een familie, vrienden en kennissenkring komt waar bijna 
niemand iets met geloof, laat staan met de kerk heeft, een 
andere richting opgaat. Dat bracht ook zo het één en ander 
teweeg.

Waren er vanuit christelijke kringen mensen die aangaven 
hoe mooi ze het vonden dat ik deze stap zou nemen, waar-
door ik mij gesteund en gedragen voelde, daarbuiten had 
ik ook wel met onbegrip te maken. Hoewel de meesten het 
wel accepteerden en respecteerden, zolang ik hen er maar 
niet mee ‘lastig ging vallen’. Een enkeling vroeg mij in die 
periode weleens of ik dat dan niet moeilijk vond. Maar ja, 
die enkeling zag, en behandelde, mij dan weer als een soort 
van ‘verloren schaap’ die het ‘licht’ gezien had en uiteinde-
lijk toch nog gered zou worden. Daar werd ik ook niet be-
paald vrolijk van. Alsof ik nu ineens een ‘beter’ mens zou 
worden. Iemand stelde mij zelfs de vraag of mijn kinde-
ren de Here nu ook gevonden hadden. Om mij vervolgens 
hoofdschuddend en zorgelijk aan te kijken toen ik vertelde 
dat dit niet het geval was, om daarna te vragen wat ik daar-
aan ging doen. Maar, hoe goed het misschien ook bedoeld 
was, met dit soort opmerkingen kon en kun je me echt ‘op 
de kast jagen’. Ten eerste had ik niet de behoefte om pogin-
gen te doen mijn volwassen kinderen en ouders te bekeren, 
trouwens, ze hadden me aan zien komen. Als je de fami-
lieverbanden goed wilt houden is dat wel zo ongeveer het 
laatste wat je moet doen. Daarbij geloof ik dat je God moet 

ervaren. Daar kun je een ander niet van overtuigen. Je kunt 
iemand hoogstens nieuwsgierig maken naar de manier 
waarop je in het geloof staat en wat het voor jou betekent. 

Natuurlijk waren er ook wel plagerijtjes zoals: ‘Zo, nog naar 
de kerk geweest? Nog een beste preek gehad?’ En dan kun 
je dat lastig vinden, je gekwetst voelen en in de verdedi-
ging schieten, maar je kunt het ook met een grote korrel 
zout en een flinke dosis humor nemen. Ik koos voor het 
laatste en naarmate de tijd verstreek was het voor iedereen 
een vanzelfsprekendheid geworden dat ik op zondagmor-
gen in het huis van de Eeuwige te vinden ben. Voor mensen 
die spottend en verbaal agressief reageerden had ik een 
andere oplossing en dat was: afstand nemen. Hoe moeilijk 
dat ook kan zijn, soms kun je niet anders. Dankbaar ben 
ik nog steeds voor de mensen, binnen en buiten onze ge-
meente, die mij vanaf het begin in hun midden opnamen. 
Die mij alle ruimte gaven om mijn eigen weg te zoeken. 
Die meeleefden maar mij niet van hun eigen inzichten en 
geloofsopvattingen probeerden te overtuigen. Aan hen 
hoefde ik niets uit te leggen of mij te verdedigen. Ze waren 
er gewoon voor mij. 

Ondertussen zijn we alweer tien jaar verder en de jaren 
zijn omgevlogen. Vele stappen heb ik ondertussen op mijn 
weg afgelegd. Soms waren het grote stappen en soms hele 
voorzichtige kleine stapjes. Er kwamen inzichten en groei-
momenten die vaak in woorden niet uit te leggen zijn. De 

omschrijving die het dichtste bij komt is denk ik het gevoel 
van ‘thuiskomen’. Weer terug naar dat kleine meisje dat 
uren op haar schommel doorbracht. Wind in haar haren, 
gezicht naar de zon gericht en die de hele wereld om zich 
heen kon vergeten als ze een eekhoorntje had ontdekt. Het 
weer ontdekken en terugkeren naar het ontvankelijke, het 
ervaren van dat wat niet met woorden uit te leggen is. En 
daarbij moet ik ineens denken aan een prachtig gedicht 
dat in het Liedboek staat.

Wit
Als ik van u moet spreken, doe ik alle mooie woorden weg
ik wil maar liever weinig zeggen
ik wil maar liever enkele kale woorden zeggen
wat arme kale stenen, dat is mijn verhaal
mooie woorden denken alleen maar aan zichzelf,
ze weten van dienen niet
de goede woorden zijn arm en naakt
als Franciscus
ze zijn trouw
enkele goede woorden, dat is genoeg
want er mag niets komen tussen u en mij
eigenlijk wil ik liever met u zwijgen.

J.C. van Schagen
Liedboek blz. 1237

Mia Ring

Thuiskomen
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