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

In de Ardèche ga ik op een vakantiemorgen fietsen. Bewust 
kies ik ervoor om een route te nemen met een lange hel-
ling, een helling die stijgt tot wel een kilometer hoogte. Een 
lange helling van meer dan 10 kilometer lang en een mooie 
test van mijn fietsconditie. Ik neem me voor me niet te for-
ceren en om te keren als ik het niet meer leuk vind. Ik neem 
me dat voor maar ga toch verder omhoog ook als ik het niet 
meer leuk vind. Het lijkt wel alsof de helling steeds steiler 
wordt en ik voel mijn beenspieren. De berg bestijgen is een 
stevige klus, die me steeds meer begint te ergeren. Op een 
moment is het genoeg en kom ik tot inkeer. Ik kom tot het 
inzicht dat de berg groter is dan ik had verwacht en dat mijn 
krachten kleiner zijn dan gedacht. Het maakt me nederig, 
de nederigheid komt bij me binnen, zo kom ik tot inkeer. 
's Avonds zit ik samen met mijn vrouw bij de tent op de 
camping. Het valt ons op dat we veel meer sterren zien dan 
in Borne. Misschien komt dat wel omdat de Ardèche dunner 
bevolkt is dan Twente en er dus minder buitenverlichting 
is. Het aantal sterren overweldigt me en ineens realiseer ik 
me dat deze sterren zonnen zijn van andere zonnestelsels 
en dat ze op grote afstand van me staan. Ik probeer uit te 
rekenen hoever een lichtjaar is, maar mijn hoofd begint te 
duizelen (het moet ongeveer 400 miljard kilometer zijn). De 
grootsheid van het heelal komt bij me binnen ik verbind dat 
met een deel van psalm 8. “Zie ik de hemel, het werk van uw 
vingers, ...wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt.” De 
grootsheid komt bij me binnen als een vorm van inkeer, ik 
ervaar God zelf op dat moment. En mezelf ervaar ik in alle 
kleinheid, inkeer. 

Als ik naar bed wil, ga ik nog even langs het toiletgebouw 
om mijn smartphone op te halen. Die had ik daar neerge-
legd zodat de smartphone weer opgeladen zou worden 
(wij kamperen zonder stroom). Tot mijn grote schrik ligt de 
smartphone niet meer waar ik hem heb gelaten. Ik door-
zoek tegen beter weten in de hele tent, haal alles overhoop, 
maar vind de smartphone niet. Ik realiseer me dat ik niet 
meer bereikbaar ben en dat degene die mijn smartphone 
heeft misschien ook bij mijn bankrekening kan. Ik ben niet 
meer bereikbaar en kan ook de kinderen niet meer bellen. 
Ineens wordt mij duidelijk hoe afhankelijk ik geworden ben 
van dat relatief kleine apparaat. Zoals ik ook afhankelijk ben 
van mijn pinpas en van veel meer. Ik ben afhankelijk gewor-
den en ik heb het zelf niet doorgehad. Dom eigenlijk, ik had 
toch wijzer moeten zijn. En zo kom ik tot inkeer. 
's Nachts kan ik nauwelijks slapen, ik probeer me de tele-
foonnummers van mijn kinderen te herinneren. Dat lukt 
niet, want die nummers staan gewoon in mijn telefoon. Hoe 
kan ik ze bereiken en moet ik mijn bank bellen om één en 
ander te blokkeren? Maar ik heb geen telefoon...
De volgende morgen (het is nog vroeg) zie ik de camping-
beheerder en in mijn beste Frans vertel ik hem dat mijn 
telefoon zoek is. Hij stelt me binnen 10 seconden gerust. 
Hij heeft mijn telefoon. Goedwillende mensen hebben mijn 
smartphone zien liggen en hebben die naar de camping-
beheerder gebracht. Hij wist niet van wie de smartphone 
was, maar heeft hem netjes bewaard. Ik krijg mijn smart-
phone terug zonder mankeren en ben zo blij als een kind. 
En ineens kom ik alweer tot inkeer. Want ik dacht dat mijn 

Inkeer op 
verschillende manieren 

smartphone gestolen was en dat iemand mijn bankreke-
ning zou plunderen (kan achteraf niet), terwijl het hier om 
goedwillende mensen gaat die gewoon heel zorgzaam zijn. 
Waarom denk ik dan direct aan het slechte, aan het slechte 
in mensen of in een mens? Ik realiseer me dat ik in mijn 
leven (ik ben 59 jaar) misschien vijf keer ben bestolen. Dus 
heel vaak niet bestolen. Waarom denk ik dan eerst aan het 
slechte in mensen? Het is goed om daar nog maar eens 
heel diep over na te denken en tot inkeer te komen. Ik mag 
wel wat meer vertrouwen in mensen krijgen. 
Inkeer op verschillende manieren... in 24 uur tijd dus vier 
manieren. En er zijn er vast en zeker nog veel meer. Inkeer 
is ons jaarthema, zo hebben we gekozen. Het woord “in-
keer” komt regelmatig voor in de bijbel. Vooral de profeten 
roepen op tot inkeer. Inkeer heeft te maken met inzicht en 
met de mogelijkheid om te veranderen, om te veranderen 
als mens of om gedrag te veranderen. Inkeer is niet altijd 
verbonden met verandering, inzicht kan er ook toe bijdra-
gen dat je blijft zoals je bent. 
Inkeer is er voor de mens, maar ook de samenleving wordt 
opgeroepen om tot inkeer te komen. Ook een kerk wordt 
geroepen om tot inkeer te komen. Wie ben je, wat ben je, 
wat wil je? Hoe kom je tot de vrede, hoe kom je tot het 
recht, hoe kom je tot de heelheid van de schepping?
Inkeer is volgens mij iets blijvends, inkeer kan als jaarthe-
ma wel elk jaar. 
Ik wens ons een goed jaar toe. 

ds. Gerco Veening 
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