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H O O F D A RT I K E L

Van de bekende Duitse theologe Dorothee Sölle heb ik een 
verzameling boeken in mijn kast, waarvan ik er zo nu en 
dan weer eens één pak om mij mee te ‘voeden’. Zo ook ter 
voorbereiding van dit artikel. Ik pakte wat gedachteloos 
haar boekje De heenreis, gedachten over religieuze 
ervaringen. Na er stukjes uit te hebben herlezen besloot ik 
dat ik met dit boekje de komende veertigdagentijd hoop 
door te brengen. Waarom nu juist dit boekje? 

Niet bij brood alleen
Misschien omdat Sölle al in de eerste zin een rake 
beschrijving geeft van hoe wij in het algemeen leven. 
“De mens leeft niet van brood alleen. Hij sterft zelfs aan 
brood alleen.” Dat raakte me. Want in onze samenleving 
leven we inderdaad alsof we van brood alleen kunnen 
leven, maar we gaan er juist dood aan. We gaan dood door 
de angst voor elkaar, door alleen te gaan voor de winst, 
door geestdodend werk, door het toelaten van structureel 
geweld binnen onze samenleving, door de contactloosheid 
van de ‘sociale’ media. Sölle schrijft: “Dat is de dood waar 
de bijbel over spreekt.” Dat is ons ‘doelgerichte’ leven, 
waarin maar heel weinig ruimte is voor poëzie, voor gebed, 
voor lange gesprekken zonder bepaald doel, voor vrije 
expressie. Ook onze kinderen moeten vaak al leven van 
brood alleen om ze klaar te kunnen stomen voor onze 
manier van samen leven, om ‘succesvol’ te kunnen zijn, wat 
dat ook moge zijn. Ik zag onlangs op een affiche van het 
ROC van Twente de levensgrote vraag: “Wie wil je worden?” 
Dat stemde mij verheugd. Kijk eens aan -dacht ik- zou hier 

écht iets gaan veranderen? Niet ‘wat’, maar ‘wie’ wil je 
worden? Dat zou een groot verschil moeten uitmaken voor 
de jonge mensen die daar gaan studeren!

De heenreis
Sölle schrijft over ervaringen die sommige mensen kunnen 
hebben vanuit hun innerlijke wereld, een mogelijkheid die 
volgens haar bij ‘normale’ mensen -bij mensen die alleen 
van brood leven- kapot is gemaakt. Die innerlijke ervaring 
hebben we juist zo heel hard nodig om wérkelijk te leven. 
Zo’n ervaring begint met verwondering en verlangen. 
Verwondering om de schoonheid en de wonderen om ons 
heen. En verlangen naar vervulling, naar iets dat boven het 
dagelijkse leven uitgaat, een verlangen ook naar andere 
taal dan de functionele taal. Verlangen naar een taal die 
ons wordt aangereikt in gedichten, gebeden, liederen, 
sprookjes. Een taal die onze ziel weet te raken en vaak 
ruimte geeft aan zo’n innerlijke ervaring of die ervaring 
misschien wel opwekt. Maar wat zijn we vaak bang om ons 
verlangen en onze ervaringen te delen met anderen. Er 
moet heel wat gebeuren willen we onze ziels-ervaringen 
durven delen met een ander mens. Toch zijn juist die 
zielservaringen nodig voor wat Sölle ‘de heenreis’ noemt. 
Wie vervulling verlangt gaat op reis, want in deze wereld 
zul je het niet vinden. Ik denk dat Jezus in de veertig dagen 
dat hij in de woestijn doorbracht met vasten en bidden 
óók bezig was met die ‘heenreis’, met het zoeken naar 
vervulling. Daar, in die woestijn heerst een andere tijd; 
geen aardse tijd, maar eeuwige tijd. Daar ben je wég van 
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dat wat de wereld te bieden heeft: enkel brood. Jezus wist 
maar al te goed dat je bij brood alleen niet kunt leven; dat 
je leven daaraan kapot gaat. Hij wees het dan ook allemaal 
af toen het hem werd aangeboden: het brood van de dood, 
de macht en de roem. 

Leven ten volle
Hij kwam om mensen ‘ten volle’ te laten leven, zoals te 
lezen is in Johannes 10 vers 10, waar Jezus zegt: “Een dief 
komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, 
maar Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn 
volheid.” Wie is ónze dief? Is dat niet ons economische 
systeem dat kennelijk zo is ingericht dat rijken rijker en 
armen armer worden? Armen gaan letterlijk dood door 
gebrek aan brood, gebrek aan echt voedsel. Wij in het 
rijke westen gaan dood door ‘brood alleen’. Want staat die 
dief ook niet voor de leegte en de eenzaamheid die onze 
rijkdom en onze overconsumptie met zich meebrengen? 
We bezitten alles, maar we missen vervulling. De dief heeft 
ons beroofd van onze verwondering én van ons verlangen 
naar vervulling, naar een ‘leven ten volle’. Dááraan gaan 
wij dood. Christus is ‘de deur’ (Johannes 10 vers 9) naar dat 
volle leven, waar velen zo naar verlangen en het soms ook 
vinden.

De terugreis
Toch gaat het niet om het vinden zelf, want dan is 
er onmiddellijk het gevaar dat je in je gevonden 
gelukzaligheid blijft hangen en de wereld uit het oog 

verliest. Na de heenreis moet ook altijd de terugreis 
volgen, de weg van solidariteit. De zielservaring moet geen 
privé aangelegenheid zijn, maar zijn ingebed in je ‘zijn’ 
als mens en medemens. Ora et labora (bid en werk) is een 
kloosterregel van de heilige Benedictus van Nursia uit de 
zesde eeuw, die hiermee de eenheid van spiritualiteit en 
solidariteit benadrukte. Te vaak lopen die twee uit elkaar. 
Ook hierheen heeft Jezus ons een voorbeeld gegeven. 
We lezen in de evangeliën dat hij zich regelmatig terug 
trok (vaak op een berg) om te bidden, om verbinding 
te maken met God vanuit zijn innerlijk verlangen. Maar 
altijd weer ‘daalde hij af’ naar de mensen toe om zich met 
hén te verbinden. Op elke heenreis volgde een terugreis, 
op elk bidden volgde het werken onder de mensen. En 
ogenschijnlijk ga je dezelfde weg terug als die je heen 
bent gegaan. Toch is er als het goed is iets veranderd, 
namelijk jijzelf.

Met het boekje van Dorothee Sölle onder handbereik ga 
ik straks mijn weg door de veertigdagentijd. Wat het me 
gaat brengen weet ik niet. Zo’n reis naar binnen (én weer 
naar buiten!) is niet af te dwingen, is niet te plannen of te 
organiseren; die wordt je hooguit gegeven.

Ik wens u, jou, jullie een goede en hopelijk vervulde 
veertigdagentijd toe en alvast een gezegend Pasen.

Ds. Carla Borgers
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