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hoofdstuk 1 

Een leger, voller leven

‘Elke zonde is een poging om de leegte te ontvluchten.’
Simone Weil, La pesanteur et la grâce

Een gloeiende zon-bol vult de lucht op een dag in augustus. Het 

begin van dit verhaal, mijn geboortedag, de dag dat ik begin te 

leven.

 Ik vul de scheurende vuurcirkel van mijn moeder met mijn 

lichaam. De lucht van deze aarde schroeit mijn maagdelijke 

longen binnen en ik kom ter wereld zoals iedereen die geboren 

wordt ter wereld komt: met gebalde vuisten.

 Vanuit de omtrek van haar volheid maak ik haar leeg – en ze 

bloedt. Verfrommeld, onder de huidsmeer en krijsend word ik 

tegen het licht gehouden.

 Dan krijg ik een naam.

 Kon het korter? Drie letters. Zelfs de versiering van een extra e 

kon er niet vanaf. Ann, een trio van welvingen en strepen.

 Het betekent: vol van genade.

 Dat ben ik niet geweest.
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 Wat wil dat zeggen, vol van genade leven? Het volle leven leven?

 Ze wassen mijn kleverige huid en ik haal adem. En ik sla om 

mij heen. Ik sla om mij heen.

 En jarenlang, een leven lang ga ik daarmee door. Ik sla en wor-

stel en kom boven en ik voel me… leeg. Ik ben mijn naam niet 

waard.

 Best mogelijk dat mijn leven in die eerste paar jaar langzaam 

openbloeide, mijn handen wijd open voor Gods gaven. Maar van 

die jaren weet ik niets meer. Ze zeggen dat je eerste herinnerin-

gen opgewekt worden door de elektrische schok van een trauma. 

Dat zou dan het jaar moeten zijn dat ik vier werd. Het jaar van 

een plas bloed en een zusje dat stierf. We klapten allemaal dicht. 

Geen ruimte meer voor genade.

N 
Terwijl ik uit het zijraam sta te kijken naar mijn ouders die zich 

verbijsterd voorover buigen, vraag ik me af of mijn moeder mij 

toen ze me een naam gaf net zo vasthield als nu mijn dode zusje.

 In het novemberlicht zie ik mijn vader en moeder op het trapje 

bij de achterdeur zitten, haar ingebakerde lichaam heen en weer 

wiegend. Ik druk mijn neus tegen het keukenraam, het koude 

glas, en ik kijk naar ze, zie hun lippen bewegen, niet met slaap-

liedjes maar met smeekbeden om haar ontwaken, een volledig en 

wonderbaarlijk ontwaken. Dat komt er niet.

 Wat er komt is politie. Ze schrijven alles op. Bloed sijpelt 

door de deken die om haar heen geslagen is. Ook dat zie ik. Nog 

steeds.

 De vloedgolf van herinnering brandt diep.

 Die bloedvlekken, ze schrijnen, maar minder nog dan de open 

wond van het zien van dat onbedekte lichaam. Ze was alleen maar 

het erf opgekropen, achter een kat aan, en ik zie de chauffeur 

van de vrachtwagen nog aan de keukentafel zitten, zijn hoofd in 
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zijn handen, en ik herinner me hoe hij kreunde dat hij haar nooit 

had gezien. Maar ik zie haar nog, en ik kan het niet vergeten. 

Haar lichaampje, klein en broos, vernield door het gewicht van 

de vrachtwagen. Het bloed dat gretig door de platgereden aarde 

wordt opgezogen. Dat is het moment waarop de kosmos uit zijn 

voegen schoot, waarop wijd open handen naar boven zich sloten. 

Ik hoor nog de gil van de moeder die het zag gebeuren, zie de wit 

doorschoten ogen van mijn vader.

 Mijn ouders dienen geen aanklacht in, het zijn boeren, ze pro-

beren door te gaan met ademhalen, blijven hun lichaam bewegen 

om te voorkomen dat hun ziel stikt. Mamma huilt als ze de was 

aan het vouwen is. Ze houdt mijn babyzusje van drie weken aan 

haar borst, en ik kan niet begrijpen hoe een vrouw, nog zwak en 

breekbaar van de geboorte van haar vierde kind, getuige kan zijn 

van de bloed-op-het-grind-dood van haar derde, en de melk voor 

haar baby en haar verdriet voor de begraven dochter lekken uit 

haar lichaam en ziel. Pappa vertelt ons aan tafel duizend keer hoe 

diepblauw als een bergmeer zonder oevers haar ogen waren, hoe 

ze zijn nek vastpakte als hij haar knuffelde, alsof haar leven er 

vanaf hing. We accepteren de dag van haar dood als een ongeluk. 

Door God toegelaten?

 Jarenlang flakkert mijn zusje door mijn nachten, haar lichaam 

verfrommeld op het erf. Soms wieg ik haar in mijn dromen in de 

quilt die mamma voor haar maakte, zachtgroen, met Kleinduim-

pje erop geborduurd, veilig in mijn armen. Ik wacht tot de doe-

ken van haar afgewikkeld worden, haar wedergeboorte. Maar in 

plaats daarvan opent de aarde zich en verzwelgt haar.

 Aan de rand van het graf duwen onze voeten tegen de opge-

dolven grond, en stukken firmament dalen neer. Een klont aarde 

klettert op de kist, spat uiteen. Spat over mijn kleine zusje met 

haar blonde haar, dat kleine zusje dat plaagde en lachte; o, hoe ze 

haar hoofd achterover gooide en lachte, haar melkwitte wangen 

met die kuiltjes dwars er doorheen van vrolijkheid, en ik drukte 
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die buik vol gegiechel tegen me aan. Ze hebben haar grafsteen 

plat in de aarde gelegd, een zwarte granieten steen zonder data. 

Alleen maar de vijf letters van haar naam. Aimee. ‘Geliefd.’ O, wat 

was ze dat. We hielden van haar. En die grafsteen die haar doods-

bed afsloot, sloeg onze levens dicht.

 Sloeg elk idee van genade dicht.

N 
In feite mompel je als je een kind begraaft – of eigenlijk gewoon 

altijd als je ’s morgens opstaat en het rauwe leven leeft – dan 

mompel je die vraag voortdurend stilletjes voor je uit. Niemand 

die het hoort. Kan er een goede God zijn? Een God die goede gaven 

schenkt, terwijl er al die lange nachten en wiegje leeg ligt, terwijl 

de maden door de kist vreten? Waar is God nu echt? Hoe kan Hij 

nu goed zijn terwijl baby’s sterven, en huwelijken ontploffen, en 

dromen wegwaaien als stof in de wind? Waar wordt die genade 

dan uitgedeeld als de kanker knaagt en de eenzaamheid schuurt 

en onnoembare plekken in ons stilletjes afsterven, zonder oor-

zaak afbreken, eroderen? Waar heeft deze vreugde van God zich 

dan verstopt, deze God die de aarde vervult van het goede, en hoe 

leef ik het volle leven als het leven vol van pijn is? Hoe kunnen 

vreugde en genade en schoonheid in me ontwaken, en al die din-

gen die het leven vervullen, terwijl ik nog verdoofd zit bij de brok-

stukken van mijn dromen en alles dat me leeg maakt?

 Jarenlang stellen mijn vader, mijn moeder en broer en jongste 

zusje zich die vragen, in stilte. Jarenlang blijft het antwoord uit. 

En jaar in jaar uit worden we gevuld met – verwijdering. We leven 

met gebalde vuisten. Wat God ons schonk op die dag in novem-

ber heeft diepe wonden geslagen. Wie neemt het risico nog eens?

 Jaren later zit ik aan het uiteinde van onze bank met de bruine 

plaid. Mijn vader ligt er languit op. Moe van een dag op de trac-

tor, zijn verweerde gezicht nog weer dieper gekleurd door zon en 
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wind, vraagt hij mij zijn haar te strelen. Ik streel zijn hoofd vanaf 

zijn kuif naar achteren en terug, langs de cirkel die zijn pet heeft 

gemaakt. Hij doet zijn ogen dicht. Ik stel vragen die ik nooit zou 

durven stellen als ik in die ogen keek.

 ‘Ging u ooit naar de kerk, Pa? Ik bedoel, vroeger?’ Twee gezin-

nen uit de buurt halen mij om beurten op, met m’n Bijbel in m’n 

hand en een stijf gestreken jurk, om mee naar de kerk te gaan, 

elke zondagochtend. Pappa moet werken.

 ‘Ja, als jongen wel. We gingen altijd met oma, als ze klaar was 

met melken. Dat vond ze belangrijk.’

 Ik blijf kijken naar de donkere lokken die door mijn vingers 

glijden. Ik draai krulletjes.

 ‘Maar jij vindt het niet meer belangrijk?’ Ik fluister de woorden 

nauwelijks nog, ze hangen in de lucht.

 Hij stroopt zijn hemdsmouwen op, legt z’n hoofd opzij, ogen 

nog steeds dicht. ‘Ach…’

 Ik wacht, blijf kammen met mijn vingers, wacht tot hij de 

woorden vindt die niet netjes passen in de strakke stropdassen en 

gesteven boorden van de taal.

 ‘Nee, niet meer eigenlijk. Toen Aimee stierf hoefde dat voor 

mij niet meer.’

 Beelden stormen op me af. Ik knijp m’n ogen dicht en het dui-

zelt me.

 ‘Als er daarboven echt iemand is, zaten ze wel te slapen achter 

het stuur die dag.’

 Ik zeg niets. Een gloeiende kool brandt in mijn keel. Ik streel 

zijn haar. Ik probeer de pijn te verzachten. Er komen meer gevoe-

lens en hij probeert ze in zijn woorden te proppen.

 ‘Waarom zo’n prachtig klein meisje zo’n zinloze, onnodige 

dood laten sterven? En ze stierf niet gewoon. Ze werd vermoord.’

 Dat woord verdraait zijn gezicht. Ik wil hem vasthouden tot 

het geen pijn meer doet, wil dat het weggaat. Zijn ogen zijn nog 

dicht, maar hij schudt nu zijn hoofd. Alles waar hij nee tegen 
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heeft gezegd op die afschuwelijke dag in november die onze levens 

tekende komt weer boven.

 Pa zegt niks meer. Dat hoofdschudden zegt alles, zegt alles 

over onze gesloten handen, onze geschonden, geheven vuisten. 

Nee. Geen liefhebbende God, geen genade, geen betekenis. Mijn 

vader, een goeie boer die van zijn dochtertje hield zoals alleen 

ogen dat kunnen uitdrukken, die zei zulke dingen haast nooit; 

heel enkel wel eens, als hij zijn ogen dicht deed en me vroeg om 

de dag tussen mijn vingers weg te strelen. Maar dit soort dingen 

hoef je ook niet te zeggen. Zoals elk geloof: je leeft het gewoon.

 Zoals wij deden.

 Nee, God.

 Geen God.

 Is dit het vergif dat in de lucht hangt, de atmosfeer die we in-

ademen, die onze longen in brandt, dit Nee, God? Nee, God, we 

aanvaarden niet wat U geeft. Nee, God, Uw plannen zijn een misse-

lijkmakende, bloedende bende en dat was de bedoeling niet en denkt 

U nu echt dat ik dat pik? Nee, God, dit is afschuwelijk en een gore 

bende en kunt U nu werkelijk niks goed doen en gewoon al deze pijn 

hier even weghalen en dan beginnen we gewoon weer opnieuw, OK? 

En, God? Bedankt voor niks hoor. Is dit niet de erfenis die we met 

ons meedragen, de erfenis uit het Paradijs?

 Ik word ’s morgens wakker en zet mijn voeten op de houten 

vloer en ik geloof de sissende leugen van de Slang, het oude re-

frein dat de eeuwen door door hem gezongen wordt: God is niet 

goed. Het is de kern van zijn betoog. Dat God het goede aan Zijn 

kinderen onthoudt, dat God ons niet echt helemaal liefheeft.

 En terwijl we aan de goedheid van God twijfelen en zijn bedoe-

lingen wantrouwen, ontevreden met wat Hij gegeven heeft, verlan-

gen we tegelijk naar meer. Wilde ikzelf meer. Het volle leven. 

 Ik kijk uit over boerenland. De rest van de tuin is gewoon niet 

genoeg. Het is nooit genoeg. God zei dat de mens niet mocht eten 

van de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad. En ik kreun dat 
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God van me afgepakt heeft wat ik wilde hebben. Nee, wat ik nodig 

had. Ik durf het nauwelijks zelfs maar te fluisteren, maar ik leef 

alsof hij van me gestolen heeft waar ik recht op heb: vrolijke kin-

deren, een oneindig gelukkig huwelijk, lange dagen van vrede en 

geluk en zonder dood. Ik kijk in de spiegel, en als ik eerlijk durf te 

zijn dan is wat ik heb, wie ik ben, waar ik ben, hoe ik ben – het is 

gewoon niet genoeg. Die slangentong schiet weer naar buiten en 

elke dag leef ik de twijfel, kijk naar mijn spiegelbeeld, en ik vraag: 

houdt God werkelijk van mij? Als Hij echt, diep van mij houdt, 

waarom onthoudt Hij me dan dat wat mij werkelijk zou vervul-

len? Waarom dan dat gevoel van afwijzing, van te weinig, van 

pijn? Wil Hij dan niet dat ik gelukkig ben?

N 
Vanaf ons vroegste begin doen wij telkens weer het verhaal van de 

Tuin over.

 Satan wilde meer. Meer macht, meer eer. Ten diepste is Satan 

ondankbaar. En dat vergif spuit hij diep het hart van het Para-

dijs in. Satans zonde wordt de eerste zonde van de mensheid: de 

zonde van de ondankbaarheid. Adam en Eva zijn heel eenvoudig, 

heel pijnlijk, ondankbaar voor wat God gaf.

 Komen daar al mijn zonden vandaan?

 Onze val was, is altijd geweest, zal altijd zijn dat we niet tevre-

den zijn met God en met wat Hij geeft. We hongeren naar meer, 

naar iets anders.

 Terwijl we voor die boom staan, die volhangt met fruit dat ons 

onthouden is, luisteren we naar het fluisteren van het Kwaad. ‘Op 

de dag dat u daarvan eet, zullen uw ogen geopend worden.’ (Ge-

nesis 3:5) Maar in het begin was er helemaal niks mis met onze 

ogen. Die waren al wijd open. We zagen perfect. Wat we zagen 

was een wereld die overvloeide van goedheid. Onze ogen zagen 

niets anders dan de glorie van God. We zagen God zoals hij wer-
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kelijk was: goed. Maar we werden weggelokt door de bedrieglijke 

gedachte dat een vol leven meer te bieden had, dat er meer te zien 

was. En zo was het ook, er was meer te zien: de lelijkheid die we 

nog niet gezien hadden, zonde die ons nog onbekend was, verlies 

dat we nog niet gevoeld hadden.

 We eten. En een tel later zijn we blind. We zien God niet meer als 

iemand die we kunnen vertrouwen. We ervaren Hem niet meer als 

helemaal goed. We zien de rest van het Paradijs niet meer.

 We eten. En een tel later zien we. Overal waar we kijken zien we 

een wereld van tekort, een universum van verlies, een kosmos van 

gebrek en onrecht.

 We hebben honger. We eten. We worden vervuld… en we raken 

leeg.

 En nog steeds kijken we naar dat fruit en we zien er alleen 

maar iets materieels in dat onze leegte kan vullen. We zien de 

wereld om ons heen niet zoals die bedoeld is: als een manier om 

gemeenschap te hebben met God.

  We kijken en voelen de pijn van een gebroken, gehavende pla-

neet, een mislukking, denken we, van een onverschillige Schep-

per (als we al denken dat er een Schepper is). Denken we ooit aan 

deze verminkte plek als het resultaat van onze ondankbaarheid, 

onze ontevredenheid. Wij die onze tanden erin zetten en de hele 

boel was lek? Het vergif van die vrucht heeft de hele mensheid 

vergiftigd. Heeft mij vergiftigd. Ik zeg nee tegen wat Hij gegeven 

heeft. Ik zoek naar een toverdrank, naar een verdovend middel 

dat de pijn kan verdrijven van wat ik heb ontdekt: God is niet 

goed. God houdt niet van mij.

 Als ik meedogenloos eerlijk ben, dan heb ik misschien wel ja 

tegen God gezegd, ja tegen het christelijk geloof, maar in werke-

lijkheid heb ik nee geleefd. Echt waar. Verziekt door die hap uit 

het Paradijs, heeft het netvlies van mijn ziel zwarte vlekken van 

staar opgelopen. Vanaf mijn vroegste begin heeft de dood van 

mijn zusje gaten in het doek van de wereld gescheurd.
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 Dat is wat verlies doet. Eén levensverlies kan een compleet le-

ven infecteren. Huidvraat vreet door onze dagen. We kijken door 

zwarte gaten en ineens zien we overal om ons heen alleen maar 

wat er niet is: gebrek, tekort.

 In ons simpele plattelandskerkje aan de rand van het koren-

veld heelt mijn netvlies elke zondagmorgen spontaan. In die kerk 

met zijn houten kruis aan de muur lijkt God vanzelfsprekend. 

Dichtbij. Bijbels liggen open. Het heiligdom vult zich met de aan-

bidding van huisvrouwen met baby’s in hun armen, boeren die 

hun eerste klussen extra vroeg hebben gedaan, hun haar nog nat. 

De Avondmaalstafel staat gereed met zijn symbolen, die speciale 

beker, dat bijzondere brood, die tafel die gemeenschap herstelt. 

Ik weet het weer. Hier herinner ik me de Liefde en het Kruis en 

een Lichaam, en ik hoor erbij en word omgeven en heelgemaakt. 

Alles is goed. Daar, omringd door Claude Martin en Ann Van den 

Boogaard en John Weiler en Marion Schefter en die keurige me-

vrouw Leary, daar kan zelfs ik het begrijpen.

 Maar de rest van de week, de dagen van de keiharde en schu-

rende wereld om mij heen? Alle overzicht is weg. Niets anders 

dan een wereld getekend door tekort.

 Ik honger naar vervulling in een wereld die leeg is.

 Maar vanaf het begin in de Tuin heeft God een heel ander plan 

met ons. Zijn bedoeling, vanaf het moment dat Hij neerdaalde 

en Zijn leven in het stof van onze longen blies en ons tot leven 

kuste – zijn bedoeling was niet om ons stiekem te gronde te rich-

ten. Ondanks alles heb ik het gemerkt: Hij heeft verrassende, 

geheime bedoelingen. Ik doe een Bijbel open, en daar liggen ze: 

Zijn plannen, open en bloot. Het is moeilijk te geloven als ik het 

lees, en ik moet er steeds weer naar terug, de woorden voelen en 

zeker weten of het waar is. Zijn liefdesbrief doodt elke twijfel: 

‘Waar wij over spreken is Gods verborgen en geheime wijsheid, 

een wijsheid waarover God vóór alle tijden besloten heeft dat wij 

door haar zouden delen in zijn luister.’ (1 Korinthiërs 2:7) Hij wil 
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ons een nieuwe naam geven, ons onze ware naam teruggeven, 

ons ware zelf. Hij wil de gaten in onze ziel genezen. Vanaf het 

eerste begin, dat paradijsbegin, is dat altijd Zijn geheime doel 

geweest, en dat is het nog steeds: dat we onze volle glorie herwin-

nen. Schokkend – dat Hij dat doet! Voor ons, zo onwaardig. En 

toch heeft God sinds we die hap namen uit de vrucht en onze ziel 

openscheurden, we dat gat sloegen waar elke vreugde door weg-

sijpelt, altijd dat wilde, geheime plan al gehad. Hij wil ons weer 

doen delen in Zijn luister. Zijn luister en Zijn genade.

 Genade, het betekent ‘gunst’, gratie, het Latijnse gratia. Er 

klinkt vrije beschikking in door. Een gratis en onverdiende gunst. 

Dat is genade. Het is één ding om de genade die aan het kruis ver-

diend werd aan te nemen. Maar ervoor kiezen om zo te leven dat 

je vervuld wordt met Zijn genade? Vol worden van alles wat Hij 

geeft en voluit leven – vol van glorie en genade en God?

 Ik weet het, maar ik wil het niet weten: dat is een keuze. Le-

vend temidden van verlies, kan ik er voor kiezen om ja te zeggen. 

Ervoor kiezen om ja te zeggen tegen wat Hij ons vrijuit schenkt. 

Zou ik dat kunnen leven - de keus om mijn handen te openen en 

vrijuit te ontvangen wat God geeft? Als ik dat niet doe maak ik ook 

een keus.

 De keus om het niet te doen.

 Die dag dat ik mijn zwager tegen het lijf liep bij de achterdeur, 

op zoek naar zijn broer, zo precies zijn broer, dat is de dag waarop 

ik het zie, zo scherp als een volle maan die opkomt boven de 

sneeuw van januari; die keus, ja of nee zeggen tegen de genadege-

schenken van God, daar draait alles om, alles.

 Mijn zwager staat wat te staan, want Echtgenoot-Boer is even 

naar de gereedschapswinkel. Hij praat wat over de temperatuur 

van de grond en de weersvoorspelling. Ik leun tegen de deurpost. 

De hond ligt aan mijn voeten.

 John haalt zijn schouders op, kijkt uit over het korenveld. ‘Wij 

boeren, we denken dat we zoveel onder controle hebben, zoveel 
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dingen kunnen doen om voor een goede oogst te zorgen. Maar 

als je boer bent,’ hij draait zich om en kijkt me aan, ‘dan zie je het 

elke dag. Je hebt nauwelijks iets onder controle. Echt niet. God 

bepaalt het allemaal. Wij niet.’ Hij duwt zijn grote Hollandse han-

den in zijn rafelige zakken en glimlacht. ‘Is ook prima.’

 Ik knik, zeg bijna dat hij die nieuwe watertank in de schuur wel 

even kan laten staan en niet op Echtgenoot-Boer hoeft te wach-

ten. Maar we kijken elkaar aan en ik besef dat ik het moet vragen. 

Voorzichtig, terwijl ik hem aan blijf kijken, betreed ik de plek 

waar ik zelden kom.

 ‘Hoe weet je dat, John? Hoe weet je het echt, diep van binnen, 

dat het prima is? Dat God goed is? Dat je ja kunt zeggen tegen al-

les wat Hij geeft?’ Ik ken het verhaal van de man die ik het vraag, 

en hij kent het mijne. Zijn ogen dwalen weg. Ik weet waaraan hij 

denkt.

 Nieuwjaarsdag. Of we kunnen komen. Alleen als het uitkomt. 

Ik wil er niet aan denken waarom, maar we weten het. ‘Nu al?’ Ik 

zoek een antwoord op het gezicht van mijn echtvriend. ‘Vandaag?’ 

Hij pakt mijn hand en laat niet los. Niet als we de truck in glijden, 

niet als we de weggetjes achteraf doorjagen, niet als we de lege 

trappen van het ziekenhuis opgaan, schamel verlicht door een 

bleke lamp. John staat bij de deur. Hij knikt. Zijn ogen glimlachen 

dapper. De enkele traan die over zijn wang glijdt snijdt diep.

 ‘Tiff zag dat Dietrich wat zwaarder was gaan ademen vanmid-

dag. En ja, toen we hem hier binnen brachten zeiden ze dat zijn 

long ingeklapt was. Het is nog een kwestie van uren. Precies zoals 

toen met Austin.’ Zijn eerste, Austin, was overleden aan dezelfde 

genetische afwijking, nog maar achttien maanden eerder. Hij 

stond op het punt zijn tweede zoon te begraven in minder dan 

twee jaar tijd.

 Ik kan het verdriet verpakt in een glimlach niet langer aanzien. 

Ik staar naar de vloer, de glimmende tegels vervagen. Nog maar 

een jaar en zes maanden was het geleden. De pioenen bloeiden 
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volop op de afgelegen begraafplaats en een wolk van ballonnen 

dreef weg, de blauwe lucht in boven de weidevelden. Al die opge-

togen verwachtingen voor Austin – ze dreven de verte in. Austin 

was nauwelijks vier geworden. Ik was erbij, die klamme middag 

in juni. Ik stond bij de ventilator die in de keuken van hun boer-

derij stond te brommen. Hij blies een ballon met een vrolijk ge-

zicht heen en weer boven Austins lichaam, dat daar maar stil lag. 

Ik herinner me het blauw van zijn ogen, spiegels van de hemel. 

Hij bewoog niet. Zijn ogen bewogen mij. Ik had de kleine buik 

van mijn neefje gemasseerd. Zijn borstje snakte naar lucht. Hij 

hijgde, maar steeds minder… steeds minder…

 Hoe kun je blijven ademhalen wanneer onder je vingers lon-

gen langzaam wegkwijnen?

 Ik wankelde de achterdeur uit, ging op het gras liggen. Ik 

huilde naar de hemel. Het was onze trouwdag. Ik zal die dag nooit 

vergeten, nooit die ogen vergeten.

 En nu weer, Nieuwjaarsdag, met John en Tiffany, maar nu met 

hun tweede zoon, Dietrich. Vijf maanden oud is hij maar. Gebo-

ren als antwoord op hoop, op gebeden – en dan diezelfde dode-

lijke diagnose als zijn broer Austin.

 John geeft me een zakdoek, en ik probeer de pijn die mijn dar-

men verwringt weg te wissen. Hijzelf probeert het ook, met zachte, 

rustige woorden. ‘We zijn gezegend. Dietrich heeft tot op vandaag 

geen pijn gevoeld. We hebben mooie herinneringen aan heerlijke 

Kerstdagen. Dat hadden we bij Austin allemaal niet.’ De tegels op 

de vloer worden vloeibaar. Mijn borst doet pijn. ‘Tiffany heeft een 

heleboel foto’s. En we hebben vijf maanden met hem gehad.’

 Ik moet het niet doen, maar ik doe het. Ik kijk op. Kijk naar 

zijn nog nauwelijks getemde verdriet. Zijn ogen glinsteren tra-

nen, verdwaasde verbijstering, en zijn dappere glimlach snijdt 

door me heen. Ik zie zijn kin trillen. Op dat ogenblik vergeet ik de 

regels van deze Nederlandse familie, de gereserveerde emotie. Ik 

pak hem bij zijn schouders en kijk diep in die vollopende ogen. 
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En in een schrapende halve fluistering komen de woorden eruit, 

kreunen eruit. ‘Als ik het voor het zeggen had…’ en dan dreunen 

de woorden, wanhopig en hard, ‘dan zou ik dit verhaal anders ge-

schreven hebben.’

 Ik heb spijt van de woorden zodra ik ze heb uitgesproken. Ze 

lijken zo on-christelijk, zo onaanvaardend – zo Nee, God! Ik wou 

dat ik ze kon intrekken, hun verwarde dwaasheid eerst uit kon 

kammen, ze hun rustige zondagse kleren aan kon doen. Maar 

daar liggen ze, open en bloot, rauw en ruw, ontdaan van elk the-

ologisch cliché, mijn onverholen, scherpgeslepen kreet naar de 

troonzaal.

 ‘Weet je...’ De stem van John breekt mijn herinnering binnen 

en zijn blik dwaalt rond, rust dan weer op het wuivende koren-

veld. ‘Weet je, ook met die jongens van ons, ik weet niet waarom 

dat allemaal gebeurde.’ Hij haalt zijn schouders weer op. ‘Maar 

moet dat dan?... Ik zeg dit niet vaak, maar soms moet ik denken 

aan dat verhaal in het Oude Testament. Ik weet even niet in welk 

Bijbelboek, maar je weet wel – toen God koning Hizkia nog vijf-

tien jaar extra gaf? Omdat hij Hem daarom bad? Maar als Hizkia 

gestorven was op het moment dat eerst de bedoeling was, zou 

Manasse niet geboren zijn. En wat zegt de Bijbel over Manasse? 

Zoiets als dat Manasse de Israëlieten erin was voorgegaan om 

nog zwaarder te zondigen dan de heidense volken om hen heen. 

Denk eens hoeveel kwaad er voorkomen was als Hizkia eerder 

gestorven was, voordat Manasse geboren werd. Denk erom, ik zeg 

verder niks, welke kant dan ook op, waar dan ook over.’

 Hij kijkt naar die wiegende zee van groen in de wind. Dan komt 

het heel langzaam, met een lage, rustige stem. Ik moet mijn best 

doen om het te horen.

 ‘Alleen maar dat, misschien… misschien kun je het verhaal 

maar beter niet anders schrijven, omdat je niet weet hoe die an-

dere afloop dan zal zijn.’

 De woorden die ik er uitgooide op die stervende, laatste dag, 
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kaatsen terug. Gaan door me heen. Er is een reden waarom niet ik 

het verhaal schrijf, maar God. Hij weet hoe het allemaal afloopt, 

waar het allemaal toe leidt, wat het allemaal betekent.

 Ik niet.

 Hij kijkt me weer aan, weet iets van mijn verleden, kent een 

paar van mijn nachtmerries. ‘Misschien… denk ik… moeten we 

accepteren dat er dingen zijn die we gewoon niet begrijpen. Maar 

Hij wel.’

 En ik begrijp het. Tenminste, iets meer. Als we onszelf vooruit 

zien wankelen, alsmaar hongerend naar meer, dan kunnen we 

kiezen. Als we wanhopen, dan kunnen we kiezen om te leven als 

het volk Israël dat manna inzamelde. Veertig lange jaren lang eet 

Gods volk manna, elke dag. Een goedje waarvan de naam letter-

lijk betekent: wat is dit? Hongerig als ze zijn kiezen ze ervoor dat-

gene op te rapen waarvan ze niet weten wat het is. Ze vullen zich 

met wat geen betekenis heeft. Meer dan 14.600 dagen voeden ze 

zich met iets waar ze niets van begrijpen. Hun ziel wordt vervuld 

met het onverklaarbare.

 Ze eten het mysterie.

 Ze eten het mysterie.

 En het mysterie, dat waar ze niks van snappen, is ‘als een ho-

ningkoek’ op hun lippen.

 De wagen rijdt het erf op. Ik kijk uit het raam, zie twee broers 

praten, hun bewegingen elkaars spiegelbeeld. Ik denk aan begra-

ven baby’s en aan gebroken, huilende vaders bij een graf, aan een 

wereld gepokt door pijn, en aan al die mysteries die ik geweigerd 

heb, geweigerd, om me ermee te voeden. Als het mijn eigen doch-

ter was, mijn eigen zoon? Zou ik dan voor het manna kiezen? Ik 

kan alleen maar beven, twijfelen. Met herinneringen aan grafste-

nen, aan vingers die door verwarde haren kammen, stel ik mezelf 

die vraag… of de scheur in het doek van ons levensschilderij, de 

verliezen die onze wereld lek steken, onze eigen leegte, of het wer-

kelijk plaatsen zouden kunnen worden om te zien.
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 Om doorheen te kijken naar God.

 Of datgene wat onze ziel openscheurt, die gaten die ons uit-

zicht bederven, werkelijk de smalle spleten zouden kunnen wor-

den waar doorheen we, dwars door de rotzooi van deze wereld 

heen, de schoonheid daarachter kunnen zien. Hem kunnen zien. 

De God naar Wie we eindeloos verlangen.

 Wie weet.

 Maar hoe? Hoe kunnen we ervoor kiezen die gaten te verande-

ren in hier-doorheen-kun-je-God-zien-plekken? Meer-van-God-

plekken?

 Hoe kan ik verontwaardiging omzetten in dankbaarheid, kna-

gende woede in overvloeiende vreugde? Gerichtheid op mezelf in 

gemeenschap met God?

 Het volle leven – leven vol van genade en vreugde en al die eeu-

wige schoonheid. Het is mogelijk, roekeloos mogelijk.

 Ik zie het nu en kan ervan getuigen.

 Daarom dit verhaal – mijn verhaal.

 Een uitnodiging voor een leger, voller leven.
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hoofdstuk 2 
 
 

Een woord om bij te leven… en te sterven

‘Eucharistie [dankzegging] is de staat van de volmaakte mens.  
Eucharistie is het paradijsleven. Eucharistie is het enige ware en 

volle antwoord van de mens op Gods schepping, verlossing, 
en geschenk van de hemel.’

Alexander Schmemann

Ik schiet overeind, het bed schudt heen en weer, ik grijp wild in 

de lakens.

 Een stralenkrans van licht schijnt bij de deur. Ik haal adem, 

snak naar adem. Sterren staan aan de hemel.

 Ik hoor de klok in de keuken, die boven de eettafel, de tijd tik-

ken; één luide, trefzekere klik per seconde.

 Mijn hart bonst de hoeven van duizend heen en weer dravende 

hengsten. De wereld buiten het raam – het raam doorschoten met 

sterren – is er nog en ik haal adem. Ik adem.

 Het was allemaal een droom, een zinsbegoocheling van de 

maan.

 Ik voel met mijn hand over de lakens en er is echt een bed onder 

mijn lichaam en de morgensterren staan allemaal op hun plaats 

en zijn blote schouders gaan op en neer naast me in een zware 

sluimer, en de opluchting stroomt door mijn aderen, aderen die de 
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angst doen wegvloeien. Het was allemaal een droom.

 Ik val terug in mijn kussen, zijg neer op mijn opluchting. Ik 

doe mijn ogen nog niet dicht. Ik staar het raam uit en ik ben ver-

baasd dat er echte lucht door deze echte longen stroomt, en dat 

de grote rode Antares, het kloppende hart van de Schorpioen, 

daar echt hangt onder de maan en dat ik het gewoon kan zien. 

Vier nachtmerries in één nacht, een zilveren draad door het diepe 

zwart. En dat voor mij, die zegt nooit te dromen.

 Ik lig daar en ontrafel de herinnering aan de beelden, de draad 

helemaal in de war, een lange streng van nachtmerries, plagiaat 

van het leven zelf. De zenuwen in de neocortex maken overuren, 

doorzoeken mijn leven, dat waar alles om draait. Ik vind stukken 

droom terug en denk erover na. Waar alles om draait.

 Hij leek zo echt, deze droom. Een dokter zonder gezicht – al-

leen maar een stem – en het was een lijkbleke kamer met alleen 

maar muren, geen ramen, en hij zei maar één woord en ik voel 

opnieuw hoe mijn aderen samentrekken.

 Het rondspokende k-woord, die grote rups Nooitgenoeg met 

zijn gekartelde tanden, zo gretig in het verdelen en heersen. 

Kanker.

 Een linkse directe vol in mijn maag. Ik trek groen weg. En hij 

zegt daar maar heel gewoontjes dat de kanker stukjes en beetjes 

van me heeft afgeknabbeld terwijl ik zes kinderen baarde, hun 

moddersporen van de vloer veegde, de lippen van hun vader kuste 

als hij de deur binnen kwam. Niets meer aan te doen, zegt hij. Alles 

is opgevreten. Alleen nog de laatste stukjes leven bij elkaar vegen.

 Nu al? En dan niks meer? Het hart hamert en het bloed spuit 

rond, een schreeuw van elektrisch blauw.

 Ademloos, houvastloos probeerde ik me los te worstelen, het 

leven weer vast te pakken. Terug naar de vier kruimige broodge-

kleurde muren, het matte licht boven de deur, het helderwitte 

dekbed neergevleid over onze huwelijksbeloften. O, wat wilde ik 

weer boven komen en ademhalen en deze huid tussen mijn vin-
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gers knijpen en leven. Maar de nacht trok zijn leidsels weer strak 

en ik werd weer teruggewurgd in mijn droomscenario. Ik moest 

mijn spoedige overlijden gaan vertellen aan echtgenoot, vader, 

broer. Opnieuw een nachtmerrie: ze halen allemaal hun schou-

ders op, lopen luchtigjes weg. Ik wil leven. Voluit leven. Wat is de 

boodschap van dromen? Weer keer ik terug naar waar ik al drie 

keer aan ontsnapt ben. Steeds brandde het touw me terug, terug 

naar de verstikte good-bye’s, de laatste gekwelde aanrakingen.

 Ik lig daar en staar naar het plafond en ik luister naar het slaan 

van mijn ongetemde hart.

 Dit…

 Maar dit… dit ontwaken uit een snerpende nachtmerrie, deze 

violette schok door mijn aderen, misschien is dit toch wel beter 

dan hoe ik meestal wakker word. Al sinds… ik wilde zeggen sinds 

de zes baby’s, of tenminste sinds de derde – het eerste meisje, die 

met de kuiltjes in haar wangen – toen het moederschap een last 

begon te worden… maar nee, het was al veel eerder, jaren eerder. 

Al sinds dat meisje met die dikke glazen op Engelse les bij me-

neer Colquhoun, boeken lezend om niet te hoeven denken aan 

haar moeder in het psychiatrisch ziekenhuis, moeder die zucht 

om haar baby die bloedde dwars door de dekens heen. Ja, eerlijk 

gezegd is het sinds die tijd steeds zo geweest.

 Jarenlange morgens ben ik wakker geworden en had liever dood 

willen zijn. Het leven zelf verwikkeld tot nachtmerrie. Jarenlang 

heb ik het dekbed over mijn hoofd getrokken, zag ik op tegen een 

nieuwe dag waar ik weer een mislukking van ging maken. Jaren lig 

ik te luisteren naar de schimp van namen die weerklinken tussen 

mijn binnenste muren, namen uit het verleden die nooit ver weg 

waren. Knoeier. Klungel. Mislukkeling. Bordjes boven mijn hoofd 

gespijkerd, dwars door me heen gespijkerd. Dat ben ik. 

 De sterren knipperen.

 Vreemd. Gisterochtend, de ochtend daarvoor, al die ochtenden 

word ik wakker en voel de onvrede op mijn huid liggen. Zelfhaat. 
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Het gevecht om alles voor elkaar te krijgen, de genadeloze onrust 

dat ik tekortschiet. Altijd dat tekortschieten. Ik schreeuw naar de 

kinderen, voel me bitter, vergeet afspraken met de dokter, raak 

bibliotheekboeken kwijt, leef egoïstisch, sla het bidden over, 

klaag, ga te laat naar bed, maak de wc niet schoon. Ik leef afge-

leefd. Angstig. Gespannen. Vermoeid. Jaar in jaar uit voel ik het 

in mijn aderen, de polsslag van afgebroken hoop. Ben ik ooit ge-

noeg, vind ik ooit genoeg, doe ik ooit genoeg? Maar deze ochtend 

word ik wakker en wil gretig leven. Ik voel het fysiek in mijn be-

vende aderen, het hijgen van mijn longen, ik zie het in de verble-

kende sterren hoezeer ik echt wil dat ik echt leef. Hoezeer ik niet 

wil sterven. Is dat de boodschap van nachtmerries en dromen? 

Het volle leven leven of… niets dan leegte?

 Het is het leven daar tussenin dat ons gek maakt.

 Het leven tussenin, de dagen dat we levenloos rondlopen, de 

vereelte jaren van gewoon maar doen wat we doen moeten, de 

zelfbescherming door zelf-afleiding, het lichaam dat nooit wak-

ker wordt, dat afgeleerd heeft om echt te voelen – dat is het leven 

tussenin en het maakt ons tot levende doden.

 De zon bestijgt de horizon. Ik gooi het dekbed van me af, haal 

nog één keer diep adem, en begin. Ik ga het doen. Ik ga leven. 

Een eenzame ochtendduif koert vanuit de hoge spar. Ik sta in de 

keuken boven de warmte van de oven en roer langzaam met mijn 

houten lepel door de havermout, maar ik kijk naar buiten, over 

het land. Versgevallen sneeuw schittert in de zon, ontelbare ster-

ren boven de velden, bomen in de verte vallen geluidloos om, hun 

blauwe schaduwen uitgerekt. Beneden aan de weg, bij de bocht van 

de oprijlaan, waar die enorme gele machine hard aan het graven is 

geweest, kringelt de stoom langzaam omhoog van de zwarte aarde.

 Het leven kent zijn eigen luchtspiegelingen. 

 De nachtmerrie kruipt langzaam bij mijn nek omhoog, grijpt 

me vast in de klem van de werkelijkheid.

 Het einde komt, zeker.
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 Gewaarschuwd door de dokter of niet, dat einde komt, en dit 

leven van blote tenen in het gras, lente die uit de wolken regent, 

frisse lakens op je huid, vuurvliegjes in de junischemering – er 

komt een einde aan.

 Ik zet de oven uit.

 Ik smijt een was in de wasmachine, trek een kookboek uit de 

kast om te bedenken wat we eten vandaag, veeg het aanrecht. Ik 

probeer adem te halen en door te gaan. Maar ik ben uit mijn doen, 

doodop. Ik kan de werkelijkheid van de droom nog steeds niet he-

lemaal van me afschudden. De nachtmerrie van mijn leven.

 Welke weg door dit landschap? Wat is werkelijk van belang? 

Hoe het volle leven te leven, hier, en zo dat we het volle leven hier-

na bereiken?

 Een kind stommelt binnen, laarzen nog aan, armenvol met 

post. Tussen de folders over de feestelijke opening van een 

nieuwe meubelzaak en een banden-uitverkoop ligt een brief van 

mijn schoonvader, net weduwnaar geworden. Op een warme juli-

avond, in de duisternis van kamer 117, had God kanker gebruikt 

om mijn schoonmoeder, een halve eeuw zijn bruid, binnen te 

leiden in de troonzaal en de eeuwige heerlijkheid. We hadden 

gezongen die avond. ‘Dan mag ik bij Hem binnengaan, voor Zijn 

troon gaan staan.’ Ik had de koude doek op de keten van zweet-

druppels op haar voorhoofd gelegd. Ik scheur de envelop open, 

haal de kaart eruit, lees zijn trage Hollandse handschrift. Het zijn 

de laatste woorden op de kaart die me bij de keel grijpen:

 ‘Als ik denk aan het begin van dit jaar, wie zal Hij dit jaar Thuis-

roepen? Ben ik het, Heer? Dat ik er maar klaar voor mag zijn. Of 

wij. Wie dan ook.’

 De emotie golft over me heen. Deze brief, deze woorden, juist 

nu, na de worsteling van afgelopen nacht? Na al die jaren van 

ochtenden?

 Wie dan ook. Klaar voor het einde hier.

 Wie dan ook. Klaar voor de eerste ontmoeting met Hem daar.
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 Wie dan ook. Spoedig.

 Zal ik het volle leven geleefd hebben – of alleen maar leegte?

 Hoe leef je zo dat je er klaar voor bent, en altijd? Natuurlijk, ten 

diepste alleen door Jezus. Natuurlijk, afsterven aan jezelf en ge-

boren worden in een nieuw kruis-leven, de cocon van de genade 

waaruit het eeuwige leven kan groeien. Zonder deze Jezus, nee, 

zonder Hem kan niemand er klaar voor zijn.

 Maar kan iemand me alsjeblieft een hint geven – wederge-

boren, ja, maar wat heb ik het nog nodig om opnieuw geboren 

te worden – kan iemand me vertellen hoe dat moet, leven in de 

cocon-wachtkamer tot eeuwig begint?

 In mijn werkelijkheid-droom (droom-werkelijkheid?) snak 

ik naar meer tijd, nog een tijdje tijd. Maar ik moet me afvragen: 

meer tijd voor meer wat? Het antwoord daarop bepaalt de weg die 

mijn o-zo-korte dagen zullen inslaan.

 Moeilijke vragen die me de afleiding induwen. Ik check mijn 

e-mail. Meer woorden die mijn kant opkomen. Deze keer van 

een moeder. Haar zeventien jaar oude dochter heeft te horen ge-

kregen dat ze, ja, daar is het spook weer, maar al te reëel, dat ze 

kanker heeft. Ik probeer adem te krijgen. Het is moeilijk vandaag. 

Wat is Gods boodschap? Haar moeder typt de woorden over mijn 

scherm: ‘Iets te zeggen?’

 Ik wankel bij de computer vandaan.

 Natuurlijk heb ik niets te zeggen, geen antwoorden. Ik tast 

zelf om me heen. Zoek wanhopig een weg om vandaag te leven in 

deze vluchtige schemering die leven heet.

 Hoe kunnen we voluit leven op zo’n manier dat we voluit klaar 

zijn om te sterven?

N 
Ik leg de was in de kast. En ik denk aan al die dingen die ik in 

mijn leven misschien wel nooit zal doen.
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 Ik denk aan alle dingen die ik zal missen.

 Nooit zullen mijn ogen de jadegroene rivier de Li zien in 

China. Nooit zal ik ze zien, die zwartharige jongens met strooien 

hoeden op, vissend met hun aalscholvers vanaf hun bamboe-

vlotten terwijl de mist optrekt van achter de karstformaties, sur-

realistisch en duister. Nooit zal ik de Loita Heuvels beklimmen 

in Kenia om de dans van de trekkende gazellen uit Serengeti te 

aanschouwen, miljoenen en miljoenen tegelijk. Ik zal niet zwem-

men in het saffieren zeewater in een grot in de Zuidelijke Pacific, 

of de wind horen fluisteren door de hoge sequoiabomen, of mijn 

gouden jaren besteden aan het beklimmen van de top van de 

smaragdgroene Machu Picchu.

 Ik strijk met mijn hand over de dikke badstof handdoeken. Ik 

ben de vrouw van een boer. Ik geef thuisonderwijs aan zes kin-

deren. Er hangen geen mooie diploma's of oorkonden aan deze 

keukenmuur. Zijn er plekken die je gezien moet hebben, dingen 

die je gedaan moet hebben, voordat je er echt klaar voor bent? 

Ik ken de theologische antwoorden, maar kent mijn bloed, mijn 

polsslag die ook?

 Ik herinner me een keer bij de kapper. De vrouw naast me zit te 

lezen, en ik lees de titel van wat ze leest in de spiegel: 1000 plek-

ken die je gezien moet hebben voordat je sterft. Is dat het? Zijn er 

plekken op deze aarde die ik beslist gezien moet hebben voordat 

ik in deze tijd stop met ademhalen, voordat ik de eeuwigheid ga 

inademen?

 Waarom? Om te kunnen zeggen dat ik redenen heb gehad 

om een diepe buiging te maken? Om te kunnen zeggen dat ik 

schoonheid heb gezien? Om te kunnen zeggen dat ik stilgezet 

ben van verwondering?

 Maar is het dan niet hier? Kan ik het hier dan niet vinden?

 Deze heel reële longen zullen vandaag meer dan 11.000 liter 

lucht inademen,1 en vannacht verrijst boven onze boerderij de 

Grote Zeshoek van de stralende wintersterren – Sirius, Rigel, 
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robijnen Aldebaran, Capella, de vurige Tweelingen, en Procyon, 

met in het midden de scharlaken Betelgeuse, de rode supergi-

gant, twee keer zo groot als de baan van de aarde om de zon – en 

ik zal een jongen omarmen die in mijn eigen lichaam groeide uit 

een zaadje. De lage hemel achter de kleine raampjes vult zich met 

meer sneeuwvlokken dan sterren, geen kristal gelijk aan een an-

dere; de bomen in het bos houden collectief hun groene adem in 

voor de stilte van de januari-winterslaap, en God doet ijs geboren 

worden uit Zijn schoot, vorst uit de hemel, Hij legt de Plejaden 

aan banden, maakt de ketenen van Orion los, en telt de haren van 

mijn hoofd (Job 38:31; Mattheüs 10:31).

 Is het niet hier? Het wonder? Waarom is het zo’n worsteling, 

dag in dag uit, om het te zien? Wankelen we werkelijk zo blind 

door het leven dat we geconfronteerd moeten worden met ver-

blindende pracht voordat onze wazige ziele-ogen de grootsheid 

herkennen? Precies dezelfde overvloeiende grootsheid die ons 

leven elke dag hier en nu binnenstroomt. Wie heeft tijd genoeg of 

ogen genoeg om alles te zien?

 Het enige waar mijn ogen zich op lijken te richten zijn de spet-

ters van teleurstelling die over alles en over mijzelf heen spatten.

 Ik doe de kastdeur dicht. Pak een borstel om de wc schoon te 

maken. Ik heb niet meer tijd van leven nodig om meer plekken te 

zien, meer te bezitten, meer te bereiken. Want de verwondering 

begint hier – voor ogen die het zien willen.

 Dus – meer tijd voor meer wat?

 Het gezicht van Jezus komt tevoorschijn. Jezus, God-Mens met 

zijn eigen einddatum. Jezus, de God-Mens die kwam om mij te 

redden uit de gevangenis van angst en schuld en depressie en 

verdriet. Wat beschouwt Jezus, met nog minder dan twaalf uur te 

gaan, als het allerbelangrijkste?

 ‘En Hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en 

gaf het hun…’ (Lucas 22:19)

 Dat. Ik leef hier op deze plek, maak ontbijt klaar, boen de wc, 
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doe de was, en dagen-, wekenlang kom ik dapper uit bed en dit is 

waar ik over nadenk. Ik wil er meer van weten, van dit volle leven, 

het volledig klaar zijn voor het einde. Ik begin te geloven dat er mis-

schien toch een weg van nachtmerries naar dromen is. Misschien.

 Ik blader in zware en dikke boeken, loop langs de woorden met 

mijn vingers. Langzaam lees ik het. In de oorspronkelijke taal 

staat voor ‘Hij sprak de dankzegging uit’ het woord ‘eucharisteo’.

 Ik zet er een streep onder. Biedt dit een stevige basis onder het 

leven? Vinden we hier het leven in al zijn volheid?

 De wortel van het woord eucharisteo is charis, en dat betekent 

‘genade’. Jezus nam het brood en zag het als genade en sprak de 

dankzegging uit. Hij nam het brood en wist dat het een geschenk 

was en dankte ervoor.

 Maar er is meer, en ik lees verder. Eucharisteo, dankzegging, 

omvat het Griekse woord voor genade, charis. Maar er zit ook het 

woord chara in, en dat betekent ‘vreugde’. Vreugde. Ja! Die kan ik 

goed gebruiken. Zijn we daar niet naar op zoek als we meer wil-

len? Zei Augustinus het al niet: ‘Zonder uitzondering… proberen 

we allemaal hetzelfde doel te bereiken, en dat is: vreugde.’2

 Ik haal diep adem, als een reiziger die eindelijk thuis komt. 

Dat is altijd al het doel van het volle leven – vreugde. En mijn 

leven weet maar al te goed hoe dat glibberige woordje, vreugde, 

mij telkens weer ontsnapt. Ik denk opnieuw terug aan die nacht 

vol nachtmerries. Hoe ik om me heen sloeg, als een razende 

greep naar meer. Meer wat? Hier vind ik het; ik voel hoe mijn hele 

wezen reageert op dat ene woord. Ik snak naar meer leven, naar 

meer heilige vreugde.

 Daarheen worstelde ik vanuit mijn nachtmerries, om dat te 

grijpen. Vreugde. Maar waar vind ik deze heilige graal van vreug-

de? Ik begin weer te lezen. Ligt hier de sleutel voor de deur naar 

het allerbelangrijkste? Diepe chara-vreugde is enkel te vinden 

aan de tafel van de eucharisteo – de tafel der dankzegging. Ik kijk 

voor me uit en vraag me af… is het zo simpel?
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 Hangt de hoogte van mijn chara-veugde af van de diepte van 

mijn eucharisteo-dankbaarheid?

 Dus, zolang er iets te danken valt… Ik denk hierover door. Zo-

lang we dankbaar kunnen zijn, is er altijd vreugde mogelijk. 

Vreugde is altijd mogelijk. Altijd, dat betekent – nu; overal, dat be-

tekent – hier. De heilige graal van de vreugde bevindt zich niet in 

een of andere exotische bestemming of op een of andere emotio-

nele bergtop. De vreugde van de verwondering kan hier zijn! Hier, 

in de chaos en de pijn die door je heenslaat, is vreugde – onge-

lofelijk! – mogelijk. De enige plek die we gezien moeten hebben 

voor we sterven is deze plek waar we God zien, hier en nu.

 Ik fluister het luidkeels uit, laat mijn tong deze klanken voelen, 

mijn oor hun waarheid horen.

 Charis. Genade.

 Eucharisteo. Dankzegging.

 Chara. Vreugde.

 Een drievoudig sterrenbeeld in de duisternis.

 Een drievoudig snoer dat een leven kan dragen? Een opwaartse 

weg naar het volle leven?

 Genade, dankzegging, vreugde. Eucharisteo.

 Een Grieks woord… dat aan alles betekenis kan geven?

N 
Terwijl de kinderen slapen onder hun quilts en de klok al te luid 

de donkere uren wegtikt en de sterrenstelsels door de ruimte 

suizen, lig ik bij de open haard en lees de woorden van een oude 

preek. Het is weken later, en de geest slaat dingen op, in de 

wachtstand tot God de sterren precies op een rijtje zet. Ik lees: 

‘Het grootste goed is dank te zeggen voor alles. Hij die dit heeft 

geleerd weet wat het betekent om te leven… Hij heeft het mysterie 

van het leven doorgrond: dank zeggen voor alles.’3 Adem ont-

snapt aan mijn longen.
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 Ik fluister in het donker: eucharisteo!

 Zou dat dan toch het mysterie van het volle leven zijn…?

 Opluchting slaat door me heen. Ik had de heilige graal in han-

den… maar ik was hem bijna weer kwijtgeraakt, doorgeleefd zon-

der er verder aan te denken. Maar had God die heilige graal niet 

in het hart van het christelijk geloof gezet? Eucharisteo, het is het 

centrale symbool van het christendom. Dankzegging. De avond-

maalstafel met zijn symbolen is de essentie van wat het betekent 

om als christen te leven. Zondag na zondag worden we in onze 

kleine bijbelgemeente nadrukkelijk uitgenodigd om het brood 

te eten, de wijn te drinken. Zet die voortdurende herhaling, elke 

week beginnen aan de tafel van het Avondmaal, zet die niet ons 

hele leven in de sfeer van de dankzegging?

 En tegelijk  het is het allergewoonste voedsel, brood. De vrucht 

van de wijnstok is al eeuwen en in alle culturen de drank bij onze 

maaltijden. Jezus stelde de Eucharistie niet in rond een of ander 

zeldzaam jaarlijks gebeuren, maar rond deze voortdurende ge-

wone gang van zaken: een snee brood, een beker drank van de 

wijnstok. In 1 Korinthiërs 11:26 lezen we: ‘Telkens wanneer u dit 

brood eet en deze beker drinkt.’ Telkens.

 Bijvoorbeeld elke dag. Telkens als we eten.

 Eucharisteo – altijd: nu. Vreugde – overal: hier.

 Zet Christus, aan zijn doodsmaal, niet ons hele alledaagse 

brood-en-wijn-leven in het raam van eucharisteo? De Steelpan 

loert vanuit de ruimte onder het raam door naar binnen. Maar 

hoe kan het raamwerk van eucharisteo een heel leven ondersteu-

nen? Het mysterie binnengaan is als het ontdekken van sterren-

stelsels; er zijn er altijd weer meer.

 Ik sta de volgende dag op een keukenvloer van lichtgevende 

planken, en ik bak brood, het gegiste deeg nat tussen mijn vin-

gers, en dat ene woord houdt me gaande, steeds maar weer – eu-

charisteo. Ik laat het deze keer niet glippen. Ik stap nu echt het 

mysterie binnen.
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 Ik vorm de broden en ik bedenk hoe Jezus het brood brak en 

dankte… en daar was het wonder van de vermenigvuldiging van 

broden en vissen.

 Hoe Jezus het brood nam en dankte… en daar was het wonder 

van Jezus die het kruis aanvaardde vanwege de vreugde die voor 

Hem lag.

 Hoe Jezus voor het graf van Lazarus stond, de tranen van Zijn 

wangen stromend, en Hij keek omhoog en bad: ‘Vader, Ik dank U 

dat U Mij verhoord hebt.’ (Johannes 11:41) En daar was het won-

der van een dode die opstond! Dankzegging doet doden herleven! 

Het lege, stijve kadaver springt op, de aderen stromen vol, de 

longen vullen zich met zuurstof, het hart klopt kracht van kernge-

zond leven!

 Hoe de dankzegging klinkt… en daar is het niet te bevatten 

wonder! Ik leg broden op de bakplaat en voel hoe ik tegelijk jaren 

van angst van me af leg.

 Eucharisteo – dankzegging – gaat altijd vooraf aan het wonder.

 Het brood rijst.

 En ik sta in de keuken en roer in de linzensoep voor het mid-

dageten, je hebt er salsa voor nodig, en wortels, en hongerige 

kinderen, en ik lees terwijl ik roer en ik moet gaan zitten om de 

woorden op hun plek te krijgen: ‘De enige echte zondeval van de 

mens is zijn niet-eucharistische leven in een niet-eucharistische 

wereld.’4 Dat was de zondeval! Geen eucharisteo. Ondankbaar-

heid. Dat was de val – de ontevredenheid van de mensheid met 

alles wat God ons gratis geeft. Dat is wat mijn leven kapot heeft 

geschraapt: ondankbaarheid. Maar als ik de overvloed van het 

Paradijs dan weer terug wil vinden, dan moet ik afstand doen van 

mijn niet-eucharisteo, mijn gewonde en geschonden ondankbare 

leven, en me vastgrijpen aan eucharisteo, een leven van dankzeg-

ging. Zou een leven van eucharisteo werkelijk het wonder van 

gemeenschap met God tot stand kunnen brengen? Ik sta op uit 

mijn stoel.
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 Vanaf dat moment volg ik dit spoor, telkens als ik mijn Bijbel 

open doe, rode pen in mijn hand. Ik speur naar eucharisteo overal 

waar ik lees. Wat ik vind scheurt soms als prikkeldraad en ik ben 

verbijsterd en het duizelt me.

 ‘In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een 

brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood  ’ (1 Korinthiërs 

11:23-24) In de nacht voordat de hamer en het ijzer dwars door 

zijn pezen en zenuwen zullen gaan, aanvaardt Jezus wat God 

schenkt als genade (charis), de kiem van Zijn dankzegging (eu-

charistia). Pardon? Hij staat op het punt door God zelf verlaten te 

worden (kan de diepte dieper zijn?), en dan zegt Jezus dank zelfs 

voor datgene wat Hem zal breken en Hem zal vermorzelen en 

Hem zal verwonden en een overvloed van vreugde (chara) zal op-

leveren. Het mysterie bevat altijd weer meer mysteries.

 Wil ik deze weg werkelijk gaan?

 Ik luister een week lang naar Mattheüs 11 tijdens het sporten, 

hijgend, mijn huid gloeiend van leven, voordat deze waarheid tot 

me doordringt:

Toen begon Hij de steden waarin de meeste krachten door 
Hem verricht waren, te verwijten dat zij zich niet bekeerd 
hadden: Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaïda  als in Sodom de 
wonderen waren gebeurd die in u hebben plaatsgevonden, 
dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn. (Mattheüs 
11:20-21, 23)

En wat doet Jezus direct daarna, als alles lijkt te mislukken, als nie-

mand naar zijn onderwijs wil luisteren en nergens iets van terecht 

komt? Hij leeft de eucharisteo. ‘In die tijd [precies in die tijd dat al-

les mislukt] antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, Vader, Heer van de 

hemel en van de aarde ‘ (Mattheüs 11:25) Temidden van wat een 

puinhoop lijkt, als alle hoop struikelt en valt, zegt Jezus dank?

 Wat aan het wonder vooraf gaat is dankzegging, eucharisteo, 
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een Grieks woord met een moeilijke betekenis die nog moeilijker 

is om te leven. Durf ik het werkelijk aan met dit woord?

 En dan vraag ik het me af, op een zondag als het gebroken 

brood rondgaat op de zilveren schaal, van Paula Van de Kemp 

naar Ron Collins naar Tammi Lindsay die het over de hoofden 

van haar kinderen aangereikt krijgt. Misschien ben ik al aan die 

moeilijke eucharisteo begonnen elke keer als ik aan het Avond-

maal ga? Leef ik mijn dankbaarheid voor Zijn pijn al niet uit in 

die tastbare, fysieke vorm? In een hele werkelijke vorm, op een 

verteerbare, gemeenschap stichtende manier, vier ik grote winst 

door groot verlies. ‘De drinkbeker der dankzegging, die wij met 

dankzegging zegenen, is die niet de gemeenschap met het bloed 

van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeen-

schap met het lichaam van Christus?’ (1 Korinthiërs 10:16) Het 

Heilig Avondmaal nodigt ons uit om dank te zeggen voor dood. 

Om deel te nemen aan Zijn sterven met ons eigen dagelijkse ster-

ven, en daar dank voor te zeggen. Mevrouw Klumpenhower geeft 

mij de schaal en ik trek mijn kleine stukje van het brood, een 

stukje dood-en-weer-opgestaan graan. Ik voel de korrels tussen 

mijn vingers. Ik leg het gescheurde brood op mijn tong en ik ge-

denk en ik druk het tegen mijn verhemelte en het brood smelt en 

ik zeg dank voor het sterven.

 Ik slik het door.

 Dit sterrenstelsel in de duisternis – genade, dankzegging, 

vreugde – zo zou het kunnen zijn: de sterren aanraken met je han-

den. Zo moeilijk. Zo moeilijk.

 Is er geen makkelijkere weg naar een vervuld leven?

N 
Op de dag waarop ik hoofdstuk 17 van het evangelie van Lucas 

opzoek heb ik denk ik mijn antwoord.

 Ik zit op mijn gebedsbankje voor mijn slaapkamerraam. 
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Buiten rollen onze jongens een miljoen sneeuwvlokken tot een 

sneeuwkasteel. Ik lees het verhaal en ik herinner het me van de 

muffe kelderruimte in de Zondagsschool van de Knox Presbyteri-

an Church. Bekende stof. Jezus geneest tien melaatsen. En maar 

één komt er terug om dank te zeggen. Ik weet ook de moraal nog, 

uitgelegd door mevrouw Morrison met haar rode lippenstift: ‘Hoe 

vaak denk jij eraan om dankuwel te zeggen?’ Ja, ik weet het.

 Ik lees snel door.

 ‘En toen één van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug, 

terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. En hij wierp zich met 

het gezicht ter aarde voor Zijn voeten en dankte Hem. En dit was 

een Samaritaan.’ (Lucas 17:15-16) Ja. Dankbaarheid, ik weet het. 

Volgende vers.

Toen antwoordde Jezus en zei: Zijn niet de tien gereinigd? 
Waar zijn dan de negen anderen? Zijn er dan geen anderen 
gevonden die terugkeren om God de eer te geven dan deze 
vreemdeling? En Hij zei tegen hem: Sta op en ga heen. Uw 
geloof heeft u behouden. (Lucas 17:17-19)

Wacht even. Ik lees terug. Jezus had hem toch al helemaal gene-

zen? Precies net zo als die andere negen, ook compleet genezen 

ook al hadden ze niet de moeite genomen om terug te komen en 

Hem te danken. Dus wat bedoelt Jezus met ‘Uw geloof heeft u 

behouden’? Is hij door zijn geloof genezen? Had ik over dingen 

heen gelezen in deze passage, een verborgen mysterie gemist? Ik 

duik dieper. Ik lees de woorden van Jezus in de letterlijke verta-

ling van Young. ‘En [Jezus] zei tot hem, “Opgestaan zijnde, ga 

voort, uw geloof heeft u gered.”’ Gered? Ik graaf dieper. Sozo, in 

het Grieks. Veel vertalingen geven dat weer met gezond maken, 

heel maken. Maar de letterlijke betekenis is, zo lees ik – ‘redden’. 

Sozo betekent redding. Het betekent ware wellness, complete he-

ling. Een leven van sozo is het volle leven. Jezus kwam om ons het 
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volle leven te schenken; Hij kwam om ons sozo te schenken. En 

wanneer ontving de melaatse sozo – de ware redding, het volle 

leven? Toen hij terugkeerde en dankte. Ik leg mijn pen neer.

 Onze redding is direct verbonden met onze dankbaarheid.

 Dat had mevrouw Morrison ons niet verteld. Maar… natuurlijk. 

Als onze zondeval de niet-eucharisteo was, de ondankbaarheid, 

dan moet onze redding nauw verbonden zijn met eucharisteo, 

dankzegging. 

 Ik kijk weer naar de tekst. Dit is wat er staat: ‘Uw geloof heeft 

u behouden.’ En het geloof van die melaatse was een geloof dat 

‘dank u’ zei. Is dat het? Jezus beschouwt dankzegging als een on-

misbaar onderdeel van een geloof dat redt.

 We kunnen het volle leven alleen maar bereiken als ons geloof 

dank zegt.

 Want hoe kunnen we anders Zijn gratis geschenk van genade 

ontvangen dan met dankzegging? Dankzegging is het bewijs dat 

we alles wat Hij ons geeft van Hem aannemen. Dankzegging is 

een uiting van ons Ja! op Zijn genade.

 Dankzegging is onlosmakelijk verbonden aan ware verlossing; 

dankbaarheid is onmisbaar in een waarlijk geheeld, genezen, ver-

vuld leven.

 ‘Als de kerk in Christus is, dan is de eerste daad die wij als kerk 

verrichten altijd een daad van dankzegging, van het teruggeven 

van de wereld aan God,’ schrijft de Orthodoxe theoloog Alexander 

Schmemann.5 Als ik werkelijk in Christus ben, moet dan mijn 

eerste daad ook niet altijd een daad van dankzegging zijn, een 

terugkeer naar Jezus met dank op mijn lippen?

 Veel later zou ik het weer lezen in de Psalmen, aan het eind van 

een Avondmaalsdienst, terwijl het brood en de wijn terug werden 

gebracht naar de tafel, een boer die zijn Bijbel aan me gaf, zijn 

vinger bij het vers waar hij het net had gelezen, alles wat ik hier 

probeer te zeggen, wat ik probeer te leven, te geloven, en mijn 

lippen trilden en mijn ogen vulden zich. Zó laat God dus zijn red-
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ding zien: ‘Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem 

Gods heil doe zien.’ (Psalm 50:23)

 Dankzegging – danken in alles – bereidt de weg waarlangs God 

ons zijn volste verlossing in Christus kan tonen.

 De daad van het brengen van dankoffers aan God – zelfs voor 

het brood en de beker van wat het mij allemaal kost, voor kanker 

en kruisiging – dat is het wat de weg baant voor God om ons zijn 

volle verlossing te schenken, verlossing van bittere, broze, boze 

levens en van alle zonde die ons van Hem vervreemdt. In de eu-

charistie breekt Christus zijn hart om het onze te helen – Chris-

tus, de volkomen verlossing van al onze zonden. En het wonder 

van de eucharisteo eindigt nooit: dankzegging gaat vooraf aan dat 

wonder van de verlossing dat ons hele leven doortrekt. Dankzeg-

ging – danken onder alles – bereidt de weg voor het complete 

herstel. Onze verlossing in Christus is werkelijkheid, maar die 

verlossing wordt pas volledig gerealiseerd in een mensenleven als 

dat leven de noodzaak voelt om dank te zeggen. In alles?

 Ik kon pas de volheid van mijn verlossing ervaren toen ik 

leerde de volheid van mijn dankbaarheid uit te drukken, elke dag. 

Eucharisteo is onmisbaar voor een verlost leven.

 Dat had mevrouw Morrison me ook niet verteld.

 En terwijl ik daar zit voor het raam, raakt het mij als een don-

derslag, een komeet die binnenstraalt in de lege duisternis van 

mijn leven. Al die jaren dat ik dacht verlost te zijn en mijn ja zei 

tegen God, maar in werkelijkheid het nee leefde! Was het omdat 

ik nooit ten volle mijn verlossing had ervaren? Nooit mijn verlos-

sing in Christus ten volle had uitgeleefd? Omdat ik er niet toe 

kwam alles in mijn leven op te pakken en terug te keren naar 

Jezus om aan Zijn voeten te vallen en Hem te danken. Ik zit stil, 

verblind. Dit is het waarom ik al die jaren in de kerk zat zonder 

dat de gaten in mijn ziel ten volle genezen werden.

 Eucharisteo, het Griekse woord met zijn moeilijke betekenis en 

nog moeilijker om te leven – het is de enige weg van leeg naar vol.
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 Ik kijk naar onze jongens en hoe ze de muur van hun sneeuw-

kasteel bewerken.

 Ze graven en hun wangen staan in vlam door de hitte van het 

karwei, hun haren nat van de inspanning. Ik denk aan de moeder 

van de dochter met kanker, aan mijn schoonvader die vraagt of 

ik er klaar voor ben om naar Huis te gaan. Nee, ik heb nog steeds 

geen woorden. Onze oudste heeft een grote sneeuwschuiver en 

de jongste een tuinschep, en ze graven in de muur. Ik heb maar 

één woord. Een woord om je aan vast te grijpen en dat je op kan 

trekken uit een terminale nachtmerrie, een woord om zonder 

vrees mee te sterven, om gered, volledig geheeld mee te leven, een 

woord dat het wonder verricht dat de ziel geneest en de doden 

opwekt.

 De sneeuw van het fort geeft eindelijk mee en daar is-ie: een 

deur in de muur.

 Eucharisteo.

 De weg er doorheen is zwaar. Maar wil ik werkelijk gered wor-

den?
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hoofdstuk 3 

Eerste vliegpoging

‘Dankbaarheid schenkt eerbied en geeft ons zo de kans dagelijkse 
verschijningen van God te ervaren, die bovenaardse ogenblikken 
van ontzag die ons besef en onze ervaring van ons leven en van 

onze wereld voor altijd veranderen.’
Sarah Ban Breathnach

Het raam van de hut staat wijd open en de uit hout gesneden 

fuut en eend zitten doodstil op de vensterbank, het hart van een 

boomstam omgevormd tot verlangende vleugels.

 In de keuken van een vriendin ben ook ik aan het snijden: 

komkommers.

 Op de juliwind drijven de geluiden binnen en ik hoor het, he-

lemaal vanaf de rivier, de klaterende lach van kinderen, als een 

stromende rivier; en de komkommerschijfjes vallen op het aarde-

werken bordje, zelf kleine groene schaaltjes vol zomer. Ze heeft 

een vaas bij het aanrecht gezet.

 De volle roze lippen van het vingerhoedskruid zijn overdekt 

met druppels van scharlaken, en ik zie voor me hoe ze die heeft 

geplukt, elke stengel voorzichtig afgesneden en naar binnen ge-

bracht, schoonheid voor de vrouwen die water komen halen. Een 

medicijn voor hartfalen, ik heb het ooit eens gelezen van vinger-
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hoedskruid, een hartversterker. Heeft ze daaraan gedacht toen ze 

ze plukte, bedacht dat ik zou komen?

 De stemmen van de mannen waaien ook binnen, samen met 

de rook en het sissen van het vet, hun brede ruggen gebogen over 

de vlammen van de grill. Ik heb honger. Mijn mes snijdt ringen 

van het groen. Zij staat bij de oven in een saus te roeren, wij ou-

ders aan het werk voor het nageslacht dat we hebben voortge-

bracht, en ik kan haar bijna niet verstaan als ze het zegt.

 ‘Je bent veranderd.’ Ze kijkt me aan, en ik kijk haar aan om de 

woorden op te pikken.

 ‘Vind je?’ Ik ben even van slag, en met zware tong en vuur in 

mijn wangen rijk ik naar de kan om de glazen te vullen en af te 

leiden van wat ze gezien heeft: dat ik probeer te vliegen.

 ‘Ja… je bent veranderd.’ Shelly zet haar pan neer en kijkt naar 

me, en ik voel haar ogen en ga door met glazen neerzetten.

 Ik zeg het niet, maar ze kon wel eens gelijk hebben; misschien 

heb ik het bijna ongemerkt wel gevoeld, al maanden, de rijping, 

het groeien, iets dat veranderd was, heel pril nog. Maar ik dacht 

dat de her-schepping nog maar embryonaal was, een knop van 

hoop. Ik had niet gedacht dat het al tot bloei gekomen was. Ik 

dacht niet dat iemand het licht in mijn ogen al kon zien.

 ‘Het is zeker dat lijstje dat je aan het maken bent.’ Ze zet kom-

men op tafel.

 Ik concentreer me op het water dat ik aan het inschenken ben 

in de lege glazen.

 Een vlieg doorbreekt het wateroppervlak in een van de gevulde 

glazen. Ik zie het gebeuren – verwonding van water.

 ‘Ja…’ Daar. Een moment. En ja. ‘Het is De Lijst.’

 De wond van het water trekt weer weg… geneest.

N 
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Ik zal altijd wel geweten hebben dat je verandering echt moet 

willen, als een vrouw gebogen over haar bloembedden, dagelijks 

met een schep in haar hand en de vastberaden wil om iets goeds 

te doen groeien dat het hart versterkt.

 Ik zal misschien zelfs wel geweten hebben dat voor verande-

ring meer nodig is dan warme en donzige gedachten over een 

deur en een doorbraak en dat Griekse woord, eucharisteo, dat het 

geheim bevat van het volle leven en tot in eeuwigheid.

 Maar dat betekende allemaal nog niet dat ik wist wat ik moest 

doen.

 Hoe moest ik in vredesnaam te weten komen hoe ik dat nu in 

de praktijk moest brengen, die eucharisteo, dat woord waaronder 

ik een dikke streep had gezet, als een stevige basis onder al mijn 

dagen?

 Hoe moest ik in vreugdesnaam er achter komen hoe ik eucha-

risteo kon gebruiken om die ene akelige en zelfvernietigende 

gewoonte van ondankbaarheid (die gewoonte die de kosmische 

en dagelijkse zondeval van mijn leven vormt) te overwinnen met 

de verlossende gewoonte van dankbaarheid – die mij terug zou 

voeren tot een diepe gemeenschap met God.

 Dat moest ik weten – om te kunnen leven.

 Ook dat had ik gelezen, opgeschreven door een wijze man uit 

vroeger tijd, Jean Pierre de Caussade: ‘Wanneer men dorst heeft, 

dan lest men die dorst door te drinken, niet door boeken te lezen 

die over die kwaal handelen.’1 Als we sterven van de dorst, helpt 

het passief lezen van boeken over water niet veel; de enige manier 

om de verdroogde mond te verfrissen is het boek sluiten en je 

hand in het water dopen en naar je lippen brengen. Als we dorst 

hebben zullen we moeten drinken.

 Ik zou iets moeten doen.

 Maar ik wist niet dat toen ik de boeken over eucharisteo aan de 

kant legde en een pen pakte om aan die lijst te beginnen, dat ik 

toen in feite de eerste echte slok nam, en hoe het mij zou veran-



Duizendmaal dank 44

deren. En dat die verandering zo zichtbaar zou zijn.

 Het was een waagstuk, een beetje als een duik in de liefde, 

en ik ga de uitdaging aan op een heldere novembermorgen, een 

beetje als die novembermorgen lang geleden waarop haar bloed 

de aarde doorweekte en die ik nooit kan vergeten. Het is het 

begin van het lijstjes-seizoen. Lijstjes van gerechten voor kerst, 

lijstjes van alle ingemaakte vruchten, lijstjes van wat er in huis 

moet komen. Ze zwerven door het huis, vastgeplakt boven het 

aanrecht, op mijn bureau. En dan licht er een regel op op mijn 

scherm, haastig digitaal neergekrabbeld door een vriendin. Ze 

daagt me uit, en ik knipper niet eens met mijn ogen. Zou ik een 

lijst kunnen maken van duizend dingen die mij dierbaar zijn? Ik 

lees het nog eens. Ze bedoelt: nóg een lijst? Duizend zegeningen 

opnoemen – duizend geschenken – bedoelt ze dat?

 Het komt nog niet in me op dat dit het moment wordt waarop 

ik ga vliegen, waarop mijn wonden gaan genezen. Soms weet je 

het pas dat je de eerste stap door een deur hebt gezet als je al bin-

nen bent.

 Ik gris een stuk papier uit het mandje aan het eind van het 

aanrecht. Er staat een kindertekening op, van de heilige Patrick 

op weg naar Ierland lijkt het; ik zie tenminste een boot en daar op 

zijn mouw, dat lijken echt wel klaverbladeren. Ik draai het blad 

om. Op de achterkant schrijf ik spontaan: Lijst van geschenken. 

En ik begin. Niet van geschenken die ik hebben wil, maar ge-

schenken die ik al heb.

 1. De ochtendschaduw over de oude vloer

 2. Dikke laag jam op beschuit

 3. De roep van de blauwe ekster uit de hoge spar
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Daar is het begin en een brede grijns trekt over mijn gezicht. 

Onvoorstelbaar hoe breed die grijns is. Ik bedoel, het zijn de ge-

woonste dingen en misschien zou ik wel nooit geweten hebben 

dat het geschenken zijn als ik ze niet opgeschreven had, en dan 

zíjn het ook ineens geschenken. Gaven die Hij geeft. Het opschrij-

ven zelf is een soort – een soort uitpakken van liefde.

 Dit kon wel eens passen als een handschoen.

En als het huis in diepe slaap is en alleen de hond buiten als een ra-

zende naar de koude, ronde maan blaft, bekijk ik Dag 1 van mijn 

teltocht naar duizend geschenken. Ik ga met mijn vingers langs 

de bladzij. Ik zie kleine schilderijtjes van vandaag, een miniatuur-

levensboek. Het opschrijven van al die dingen, ik word er  vrolijk 

van. De hele dag. Ik kan nauwelijks geloven hoe dat kan, die door-

gaande stroom van bewustzijn, rivier waaruit ik drink en die de 

dorst in mij lest, een klaterende stroom van genade, en ik ben er 

ronduit ondersteboven van. En ik voeg er nog een aan de lijst toe: 

dat ik alles opnieuw voel. Ik snap niet waarom het zo werkt. En te-

gelijk voelt de lijst ook  vreemd, iets van buiten mijzelf. Zo lang was 

ik een vrouw die maar één taal sprak, de taal van de val – ontevre-

denheid en zelfverwijt, de kritische blik en nooit genoeg.

 En dit, was dit niet… Ik kijk naar het keurige nummer boven-

aan de pagina.

 Welnu, als dit allemaal geschenken van God waren – was het 

opschrijven ervan dan niet iets als… ontvangen. In dank aanvaar-

den. Wacht.

 16. De geur van bladeren in de bloemenwinkel

 17. Het kraken van haar oude knieën

 18. Wind die wild door koude haren woelt
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 ‘En Hij nam het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en 

gaf het hen…’ Sprak de dankzegging uit.

 Dit waagstuk van een geschenkenlijst – het zijn taallessen in 

eucharisteo!

 Echt waar?

 Maar eucharisteo – het is het woord dat Jezus fluisterde toen de 

dood rondsloop en zijn angst als bloed van zijn gezicht druppel-

de. Hij nam het brood, ja het brood van de dood, en dankte. Ik kijk 

naar mijn lijst. Deze dankbaarheid, hij lijkt zo… banaal. Triviaal. 

Als dit de taallessen van de eucharisteo zijn – het voelt als… grom-

mende keelklanken. Maar misschien begint het woordenboek 

van ‘vol van genade’ wel moeizaam, heel eenvoudig, als een kind 

dat dankbaar is voor kinderlijke dingen.

 Maar is voor zulken niet het koninkrijk der hemelen?

N 
Eerst is het nog de uitdaging die me gaande houdt. Dat, en ook 

hoe vrolijk ik ervan word – haast duizelig – het opschrijven van 

alles wat goed en puur en heerlijk en schoon is. Maar ik blijf 

doorgaan om wat ik lees in die Bijbel die openligt op mijn gebeds-

bank, met uitzicht op het sneeuwkasteel. Het fort met een deur 

in de muur. Het is Paulus, schrijvend aan de Filippenzen. Ik lees 

hoofdstuk 4. Ik lees er bijna overheen, maar Paulus herhaalt het 

twee keer in maar twee zinnen, dus ik kan het niet missen:

‘Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd 
tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Ik 
weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om 
in rijkdom te leven. Ik heb het geheim geleerd van leven on-
der alle omstandigheden: in overvloed en honger, rijkdom 
en gebrek.’ (Filippenzen 4:11-12)
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Ik lees het een aantal keren, op zoek naar de deurknop die me 

binnen leidt.

 Daar staat het – het geheim van levende vreugde in elke situ-

atie, het volle leven van eucharisteo. Twee keer fluistert Paulus: ‘Ik 

heb geleerd…’ Geleerd. Ik zal eucharisteo moeten leren. Eucharis-

teo leren – leren om voluit te leven. Het me eigen maken zoals ik 

mijn huid ken, mijn gezicht, de woorden op mijn tong. Zoals ik 

mijn eigen naam ken. Leren om dankbaar te zijn – of ik nu leeg 

ben of vol. Zou de lijst me die lastige taal kunnen leren? Geleide-

lijk aan? Dankbaarheid temidden van dood en echtscheiding en 

werkloosheid – dat is de taal die ik moet leren spreken – want dat 

is het  leven dat ik leid, dat is het waar ik me mee moet redden. 

Als een leven van eucharisteo de sleutel is die het geheim van het 

leven ontsluiten kan, dan is dat wat ik wil. Ik wil die jacht, die 

lange speurtocht, de puzzelstukjes. Leren dankbaar te zijn en blij, 

handen vol of handen leeg. Dat geheim is een levenslange zoek-

tocht waard. Al moet ik er tientallen jaren een Steen van Rosetta 

voor ontcijferen.

 Als ik de volgende morgen wakker word grijp ik mijn pen, inkt 

om een code mee te kraken.

N 
Meneer Klumpenhower duwt de post in de brievenbus bij de weg, 

met zijn wijnrode kleur die ik helemaal niet bedoeld had. Ik sta bij 

het raam en heb mijn pen in mijn hand. Ik schrijf in mijn dagboek:

 22. Post in de brievenbus
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En als de uiterst betrouwbare snelkookpan van oma met zijn 

houten handvaten, tot de rand gevuld met aardappels, zijn stoom 

tegen het keukenraam danst, omdat het twaalf uur is, pak ik mijn 

pen en schrijf in een keurig handschrift:

Danken vermenigvuldigt de vreugde en maakt het leven groter, 

en ik honger ernaar.

 En als ik op de fruitafdeling van de Zehrs sta te zoeken naar 

een tros net-rijpe bananen en ik zie een man met witte bakke-

baarden en een kromme rug zoeken naar net die ene ansicht-

kaart, grijp ik naar het opschrijfboekje in mijn tas en pak mijn 

pen en schrijf in een wiebelig handschrift:

 

Ik weet hoe ik me hierdoor voel. En ik geloof dat ik begin te be-

grijpen waarom. Hoe eucharisteo altijd aan het wonder vooraf 

gaat, zelfs aan vreugde in een supermarkt.

 Dus kan ik nauwelijks verbaasd zijn als ik de woorden lees van 

Maarten Luther, auteur van die vijfennegentig stellingen vastge-

spijkerd op de deur van de Slotkapel in Wittenberg. Hij zei: ‘Als je 

de wereld wilt veranderen, pak dan je pen.’2 En het voelt als mijn 

eigen reformatie, vrije lucht vastgetimmerd op een hardhouten 

deur. Geschenken noteren om hervormd te worden. Ik pak een 

pen en schrijf de gaven van God op – al die dingen waar ik altijd 

 23. De snelkookpan van oma die staat te dansen

 24. Oude mannen op zoek naar precies de goeie woorden
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luchtig en blind overheen gestapt ben – en de lijst is mijn dank-

zegging, en eucharisteo is, ik zweer er een eed op, de weg naar de 

hoogten.

 Ook hij zegt het, John Piper – de dingen die ik aan het ontdek-

ken ben, op jacht met een pen in mijn hand – dat de inkt op het 

papier de ogen opent; dat hij niet snapt hoe het kan, het licht dat 

erdoor verspreid wordt, die scherpte in onze blik, dat hij alleen 

dit maar weet, ‘dat pennen en potloden ogen hebben’.3

 Ogen in pennen en potloden. Ik houd de kijkende pen in mijn 

hand, die pen met ogen, ogen die op den duur misschien wel de 

code van de hele eucharisteo kunnen kraken.

 Ik zit er bovenop.

 Omdat het pakken van een pen geen pijn doet en inkt een 

goedkope medicijn is. En misschien slepen ze me er doorheen.

 

‘Een spijker wordt door een andere spijker uitgedreven; gewoontes 

kunnen worden overwonnen door gewoontes.’4 Dat zei Erasmus, 

tijdgenoot en bewonderaar van Luther. Als ik die gedachte lees ben 

ik verbaasd, want dit is nieuw voor me. En ik voel de pijn van alles 

wat zo anders had kunnen zijn als ik het wel geweten had.

 Ik kijk naar mijn pen, de pen die ik blijf gebruiken, die zich 

naar de duizend aan het schrijven is. Deze pen: het is niets min-

der dan het uitdrijven van spijkers. Spijkers die mijn gewoonte 

van ontevredenheid uitdrijven en mijn gewoonte van eucharisteo 

erin hameren. Ik hamer er spijkers in om spijkers eruit te duwen, 

afschuwelijke nagels waar Satan de wereld mee doorboord heeft, 

mijn hart mee doorboord heeft. Het begint zich te ontvouwen, 

 37. Kreunende windmolens in de laatste zucht wind

 38. Warme wollen coltruien

 39. De vage geur van vee en stro
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licht in de duisternis, een deur die open gaat: al die verloren jaren 

van zinloze pogingen om de spijkers van de ontevredenheid eruit 

te rukken. Die gewoonte van ontevredenheid kan er alleen maar 

uitgedreven worden door een nog scherpere spijker. De gladde 

spijker van de dankbaarheid.

 Ik pak mijn hamer.

 

En in een slapend huis zingt mijn hart.

N
In de morgen komt mijn Echtgenoot-Boer binnen uit de schuur 

en hij ruikt naar varkens.

 ‘Weer een worp verloren vanochtend.’ Hij wast bij het aan-

recht, droogt die ruige handen aan de katoenen handdoek die 

aan de kast hangt. ‘Allemaal doodgeboren.’

 Ik onderdruk een zucht met een glimlach, slapjes en gelaten. 

Hij ziet het toch. ‘Tja…’ Ook hij glimlacht zacht en onze ogen 

houden elkaar lang vast.

 Aan tafel schenk ik melk over de havermout. De Boer zijgt neer 

in zijn stoel aan het hoofdeinde, buigt zijn hoofd in gebed. Hij 

dankt God voor ons levensonderhoud. Ik bid er ook om.

 Ik kijk naar hem terwijl hij eet. Zijn baard van drie dagen zit 

onder de gebroken maïs, resten van wat hij vanochtend aan de 

zeugen gevoerd heeft. De bovenkant van zijn t-shirt is nat van het 

zweet. Hij heeft al vier zware uren achter de rug in de stal om hon-

 54. Maanlicht op kussens

 55. Lange, gefluisterde gebeden

 56. Zoenen in het donker
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derden zeugen te voeren, en nu pas komt de zon voorzichtig bo-

ven de tafelrand uit. Het glas sinaasappelsap dat voor hem staat 

raakt hij niet aan. Ik weet wat hij me nooit zou vertellen: koorts-

uitslag aan de binnenkant van zijn mond. Stress.

 Het probleem is dat de ziekte die deze zeugen te pakken neemt 

– hem te pakken neemt – geen naam heeft. Het duurt al maan-

den. Hij heeft voedselmonsters opgestuurd naar een internatio-

naal laboratorium, een aantal waterproeven gedaan, de veearts 

is langs geweest om een complete serie tests te doen. Niets. Geen 

diagnose voor deze uitbraak van late misgeboorten, het verlies 

van de ene verschrompelde worp na de andere.

 ‘Ik heb tegen Greg gezegd dat het volgens mij echt een virus is, 

niet iets in het eten of zo.’ Hij pakt een tweede stuk toast. De Boer 

en de veearts kennen elkaar al sinds de lagere school en het voet-

balveld en de Good News Bijbelclub.

 ‘Hij vroeg of we de productiegegevens konden herconfigureren 

om de symptomen te kunnen vergelijken.’ Ik geef hem zijn twee 

vitamine-C-tabletten. ‘Er zitten wat vreemde patronen tussen. 

En wat nog het gekste is? Zeugen waar de zwangerschapstest 

positief is terwijl ze het niet zijn. Je kunt het suizen horen met de 

ultrasound, maar ze is niet zwanger. Ik snap er niks van.’

 Ik leer het al aardig, die slappe halve glimlachjes.

 Ik ruim de tafel af en hij leest uit de Bijbel zoals we aan het 

eind van elke maaltijd doen. Deze ochtend het boek Amos, de 

profeet en herder met de naam die ‘lastdrager’ betekent.

 Eind van de middag, de achterdeur slaat dicht en het water 

loopt in de gootsteen. Altijd eerst handen wassen. Ik kijk naar de 

klok. Voor donker binnen? Voordat ik in het washok ben glipt hij 

al langs me heen naar zijn kantoortje. ’Ik denk dat ik iets heb.’

 Hij zit al boven zijn toetsenbord, tikt een zoekwoord in. Ik 

blijf in de keuken, snij wat uien, ruik naar andere dingen dan hij. 

Ik hoor de klik van de cursor. Hij is iets op het spoor. Roerbak-

ken, dan bouillon, dan de groenten de pan in. De zon heeft het 
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licht uitgedaan, is zijn bed in gedoken. In de duisternis van het 

kantoor licht zijn gezicht blauw op. De soep suddert, de geuren 

borrelen, en ik glip achter hem en kijk mee. Zijn schouders staan 

strak, een jachthond die zijn prooi ruikt; ik masseer zijn spieren, 

diep en nadrukkelijk. ‘Iets gevonden?’

 ‘Het lijkt erop…’ Hij fluistert de woorden meer tegen zichzelf 

dan tegen mij. ‘Als dit het niet is weet ik het niet meer. Alles lijkt 

te kloppen.’

 Mijn duimen draaien kringetjes rond zijn spieren. Ik scan digi-

tale woorden. De woorden doen me huiveren. ‘Denk je het echt?’

 Zijn cursor blijft hangen aan het eind van een alinea  dan draait 

hij zijn stoel om en trekt me op zijn knieën. ‘Ik geloof dat dit het is 

– dat het zo heet.’ Hij fluistert de woorden dicht bij mijn oor.

 ‘Als dat…’ Ik wijs naar het scherm, naar die naam, te lang om 

uit te spreken. ‘Als dat werkelijk aan de hand is in onze stal, gaan 

we het dan redden?’

 Ik kan zijn opluchting voelen, hij vloeit in mij over.

 ‘Ja… en nee. Het is iets heel akeligs en het lijkt bijna niet uit te 

roeien. En toch…’

 Ik draai me naar hem om, zoek zijn ogen, zoals we elkaar altijd 

ontmoeten, elkaar aanraken. Zijn handen grijpen me vast, we 

smelten samen in hoop.

 ‘Toch voel ik me vreemd genoeg blij.’

 En het is waar. Geen diepe rimpel in zijn voorhoofd. Zijn diep-

blauwe ogen hebben rust gevonden.

 ‘God is goed. Dat het een naam heeft… Een naam. Als je iets 

geen naam kunt geven, dan word je achtervolgd door spoken. Je 

wordt er oud van.’

 Ik duw mijn gerimpelde voorhoofd tegen het zijne.

 ‘Maar als je iets een naam kunt geven…’

 Als je iets een naam kunt geven.

 Mijn namenlijst van Godsgeschenken ligt open op het aan-

recht…
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Namen geven is paradijswerk.

 Ik geef naam aan geschenken en keer terug naar het Paradijs 

en naar God die in het begin maar hoefde te spreken en het stond 

er. Door namen te noemen werd de oerleegte gevuld: het noe-

men van het licht en het land en de lucht. En de eerste taak van 

de eerste mens is: namen geven. Adam maakt de schepping af, 

samen met zijn Schepper, door de schepselen namen te geven, 

en hij verlost het land uit de chaos, uit de krioelende, ondefini-

eerbare massa. Ik zie het ook, in mijn dagboek, onder het oog van 

de Boer: door namen te geven herken ik. Als ik momenten een 

naam geef – was ophang en een naam-gebed uitspreek, dank u, 

Heer, voor lakens bollend in de wind, voor pluisjes spreeuw die op de 

waslijn landen, winterwarme zon, en dat laatste blad dat nog in de 

boomgaard hangt – dan ben ik Adam en ik ontdek mijn betekenis 

en die van God, en namen geven is de taal van het Paradijs leren. 

Aan dit werk van namen geven komt voor de kinderen van Adam 

nooit een eind. Namen geven om een identiteit te vinden, onze 

identiteit, Gods identiteit.

 Het is laat, en in het licht van de lamp, als de beenderen einde-

lijk rust hebben, zit ik te lezen en ik sla een bladzij om en onver-

wacht stuit ik op deze woorden:

Dus in de Bijbel geeft een naam de ware betekenis van 
iets weer, of beter nog, zijn diepste wezen als geschenk 
van God… Iets een naam geven maakt de betekenis en de 
waarde die God het gaf zichtbaar, maakt het kenbaar als 

 117. Versgeraapte eieren wassen

 118. Geknetter in de open haard

 119. Nog warme koekjes
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komend van God, laat zijn plaats en functie binnen de door 
God geschapen kosmos zien. Iets een naam geven, met 
andere woorden, wil zeggen: God daarvoor en daarin dank 
zeggen.5

Ik lees de woorden nog eens. Mijn hart klopt in mijn keel. Ik hoor 

de klok niet tikken, hoor niets meer van het klotsende gemurmel 

van de afwasmachine. Het enige wat ik zie, bedenk, is dat dat 

wilde idee om duizend dankbaarheden op te schrijven, het naam-

geven aan momenten – dat dat een echt heilig werk is.

 Dit naamgeven noemt inderdaad het moment van nu een 

geschenk, een geschenk van God. Ik lees het nog eens: ‘Iets een 

naam geven maakt de betekenis en de waarde die God het gaf 

zichtbaar.’ Ik kijk naar een dag, een ding, een gebeurtenis, en het 

lijkt misschien eerst vreemd als manna: ‘Wat is dit?’ Maar als ik 

het een naam geef, drukt die naam de betekenis uit: de weten-

schap dat het van God komt. Dit is een geschenk! Geef iets een 

naam en je vindt zijn betekenis in de kosmos – een naam geven is 

het geheim onthullen.

 Als ik een naam geef aan wat vlak voor mijn neus ligt, dat wat 

ik anders over het hoofd zou zien, dan wordt wat onzichtbaar was 

zichtbaar.

 De ruimte van mijn innerlijke leegte wordt door het naamge-

ven gevuld.

 Ik geef een naam. En dan herken ik het gezicht dat mij aan-

kijkt.

 Het aangezicht van God. God is in de kleine dingen; God is in 

het moment. God is in de nevels die het leven omgeven – zelfs in 

de pijn die steekt.

 GOD!

 Hoe kan ik nog langer géén namen geven? Door deze momen-

ten te benoemen veranderen misschien zelfs de lelijke namen die 

ik voor mijzelf gebruikte.
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 Ik zet mijn pen op papier, en ik schud als hij opdroogt, teken 

rondjes, en ik lok de inkt eruit.

N
Op sommige dagen moet ik wel erg mijn best doen. Ik ben moe. 

Ik weet niet of het komt door het honinglicht dat van de muren 

druipt en blijft kleven aan al het stof dat nog overal ligt, of dat er 

een laagje mist voor mijn ogen hangt, of dat ik mezelf gewoon 

voor de gek gehouden heb. Maar die ochtend staat de wasma-

chine al vroeg te brommen en de kinderen, alle zes, kunnen al 

wat langer achter elkaar doorleren, en ik probeer de eucharisteo 

weer op te pakken, omdat ik weet en ervaren heb dat het vreugde-

wonder elk moment hier en nu weer kan gebeuren.

Zo voel ik me echt. Vrolijk als ik namen geef. Maar de ontbijtbor-

den liggen nog in de gootsteen en ik weet het niet meer zeker. Is 

mijn tong, uiteinde van het hart, de echte taal van de eucharisteo 

echt al aan het leren? (Ik wist toen nog niet wat er ging komen.) 

Ik vergeet het Paradijs en het namen geven en de spijkers, en 

het lijkt ineens allemaal zo… kinderachtig. Bedacht. Is dit nu 

die geheime taal die ik leren moet? Zelfs na alles wat ik gezien 

en geproefd en gevoeld heb kan ik het nog niet helemaal serieus 

nemen. Ik snak naar het werk van echte heiligen, het echte zware 

werk, het vloeiende gevoel van dankbaarheid in alles, zelf in het 

meest lelijke en hartverscheurende. Ik wil het volle leven. En ik 

 243. Schone lakens die geuren naar wind

 244. Hete havermout die smaakt naar thuis

 245. Blote tenen in het vroege licht
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vraag me af, al is het maar even – is dit dan toch niet meer dan 

een belachelijk experiment? Op sommige dagen, dagen vol met 

was en kinderen en borden in de gootsteen, kost het moeite te 

aanvaarden dat de beledigende eenvoud hiervan werkelijk het 

diepe geheim van wat echt belangrijk is laat zien: eucharisteo. Het 

is zo frustrerend alledaags.

 Maar dat is spijkers in het leven slaan altijd.

 Ik pak mijn dagboek. Paulus had het twee keer gezegd en ik 

mag het niet vergeten. Hij zei dat hij het moest leren. En leren 

betekent oefenen – soms zelfs oefenen tot je erbij neervalt. C.S. 

Lewis zei het ook, tegen iemand die het volle leven zocht: ‘Als je 

denkt dat deze wereld alleen maar bedoeld is voor ons geluk, dan 

is het hier niet uit te houden: beschouw de wereld als een plaats 

om jezelf te verbeteren en corrigeren en het is er nog niet zo 

slecht.’6 Misschien zelfs wel goed. Zo moet ik het ook aanpakken, 

net als onze kinderen en hun dagelijkse oefeningen, hun Latijnse 

rijtjes die ze opdreunen: amo, amas, amat. De wasmachine tin-

gelt en ik sta op. Daarom heb ik de taal van ‘danken onder alles’ 

nooit echt geleerd! Hoewel dominees er steeds weer over preek-

ten, kwam ik toch steeds onveranderd thuis en bleef klagen. Ik 

had nooit geoefend. Geoefend tot het een tweede natuur was ge-

worden, mijn eerste huid. Oefenen is het moeilijkste onderdeel 

van leren, en trainen is de essentie van verandering. Oefenen, 

oefenen, oefenen. Timmeren, blijven timmeren.

 Die oefening zal misschien wel het moeilijkste stuk van mijn le-

ven worden. Maar misschien kan ik mijn leven er net mee redden.

N
Op sommige dagen pak ik mijn fototoestel op en dan is dat een 

hamer.

 De lens is mijn inkt, want camera’s hebben sensoren als ogen, 

en pixels leggen vast. Ik schuif hem in mijn zak, een dunne kijk-
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en-klik, en vind een andere manier om vast te leggen, mijn ogen 

open te duwen; een andere manier om het moment te ontvangen 

met eerbiedige dankbaarheid. Als hij uit de stal komt, treft de 

Boer me aan met mijn hamer in mijn hand, gebogen over een 

schaal met geraspte kaas stralend in de zon. Het is waar. Ik voel 

me een beetje belachelijk. Ik bedoel, het zijn krulletjes mozza-

rella en cheddar opgestapeld in een vijver van gouden dag. En 

ik verander de instelling van macro naar close-up. Hij heeft 650 

zeugen gevoederd vanmorgen, met die ene sterke arm, staal staan 

lassen met beide. Heel goed mogelijk dat de goddelijke glorie van 

een ring van geraspte kaas aan hem voorbijgaat.

 Dat gaat het niet.

 ‘Ik vind het heerlijk als ik je zo vind.’ Hij slaat een arm om mijn 

voorovergebogen middel, trekt me tegen zich aan.

 ‘Zo gek?’ Ik bloos kinderachtigheid en hij borstelt me met zijn 

baard van vier dagen. Hij lacht.

 ‘Zo volmaakt.’  Hij knikt naar de schaal met kaas. ‘Vol van al die 

kleine dingen die God geeft. Ik word er erg vrolijk van.’

 Blij met al die kleine dingen die God geeft. Belachelijk blij om 

een hoopje kaas. Dat ben ik, en het is niet te geloven en o, ik ben 

het die er vrolijk van word. Ik! Veranderd! Verrast door vreugde!

 Vreugde is de werkelijkste werkelijkheid, het volste leven, en 

vreugde wordt altijd gegeven, nooit gegrepen. God geeft geschen-

ken en ik geef dank en ik pak het gegeven geschenk uit: vreugde.

 Het is waar, ik moet steeds weer de moeilijke eucharisteo le-

ren, voor doodsbedden en donkere luchten en de verloren zoons. 

Maar ik aanvaard dat het hiermee moet beginnen, en dan komen 

de moeilijke dingen op hun tijd en na flink oefenen. En nu al ver-

tellen kaaskrullen me zachtjes dat dit de eerste geheime stap is 

richting het wonder van eucharisteo. Dankbaarheid voor wat on-

belangrijk lijkt – een zaadje – daar groeit de reus genaamd won-

der uit. Het wonder van eucharisteo, zoals het Laatste Avondmaal, 

is het eten van kruimels, het doorslikken van een hap tegelijk. 
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Wijs de kleine dingen niet af. Het hele leven – ook de moeilijke 

dingen – bestaan uit kleine onderdelen, en als ik over die kleine 

dingen heenkijk, mis ik het geheel. Dit zijn de nieuwe taallessen, 

en ik breng ze in praktijk. Er is een manier om dat grote te doen: 

dank zeggen onder alles. En het gaat zo: dank zeggen voor dit ene 

kleine. De momenten vermenigvuldigen zich.

 Ook ik ken het uit mijn hoofd, dat vaak aangehaalde vers: ‘En 

dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze 

Heer Jezus Christus.’ (Efeziërs 5:20) En ook ik heb altijd braaf 

geknikt en met een stalen gezicht gezegd: ‘Ik ben dankbaar voor 

alles.’ Maar terwijl ik mijn geschenken tel, tot duizend toe, en 

meer, ontdek ik dat een slappe borstel van dankbaarheid over 

alles in mijn leven heen halen mij uiteindelijk maar voor weinig 

dingen echt dankbaar maakt. Een leven lang preken over ‘dank-

baar in alles’ en planken die doorbuigen van boeken over dat 

onderwerp en ik kan getuigen: levensveranderende dankbaar-

heid hecht zich niet aan een leven vast zonder vastgespijkerd te 

worden met één spijker tegelijk.

 Kleine spijkers en een vaste hand van timmeren kunnen een 

leven herbouwen – eucharisteo gaat voor het wonder uit.

 Ik schiet een foto van kaas.

N
Ik rol het deeg uit, strooi de kaaskrullen over dunne pizza. Ik voel 

hoe de zon zich warm neerlegt op handen en hoe dankbaarheid 

in poriën zinkt. Ik bedenk hoe Gods heerlijkheid in een kaaskrul 

banaal kan lijken. Schokkend zelfs, om het hart helemaal op de 

minuut te richten, in een misvormde en verminkte en wanhopig 

lege wereld.

 Ik weet dat er straatarm en afzichtelijk lijden is, en ik heb de 

hongerigen gezien, en de kanonnen op weg naar het front. Maar 

ik heb pijn geleefd en mijn eigen leven weet het: ik maak de wond 
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van de wereld alleen maar dieper als ik níet dank zeg voor het 

vroege licht dat door de bladeren spikkelt en de zware geur van 

rozen vroeg in juli en het zingen van krekels in klamme nachten 

en rivieren die stromen en sterren die stralen en de regen die 

valt en alle goede dingen die een goede God geeft. Wat heeft de 

wereld aan meer woede, meer verontwaardiging? Hoe wordt de 

wereld gered als we onverholen vreugde verbieden, terwijl het 

de vreugde is die ons redt? Vreugde afwijzen uit solidariteit met 

hen die lijden verlost niemand uit lijden. Het omgekeerde wel. 

De dapperen die zich richten op alle goede dingen en alle schone 

dingen, ook de kleinste, die er dank voor zeggen en die vreugde 

ontdekken zelfs in het hier en het nu, zij zijn het die iets kunnen 

veranderen en die het volle Licht in de wereld brengen. Als we de 

grond van ons zware leven open leggen voor de regen van genade 

en vreugde laten doordringen tot wat gescheurd en verdroogd is 

in ons, vreugde onze gebroken huid en onze diepste kloven laten 

doordrenken, dan groeit het leven. Hoe kan dit nu niet het aller-

beste zijn voor deze wereld? Voor ons? De wolken openen zich als 

onze dankbare mond zich opent.

 Met deze dank voor elke minuut, daarmee zeggen we het gebed 

na van de gezegende onder de vrouwen, die op het punt staat on-

derdeel te worden van een van de meest ingrijpende gebeurtenis-

sen die deze wereld ooit aanschouwd heeft. Maria, met God zelf 

als embryo in haar schoot, zingt het in stilte uit: ‘Mijn ziel maakt 

groot de Heer.’ (Lucas 1:46)

 Dat kan ik ook doen; ja, hier en nu.

 Een lege plek wordt altijd gevuld. En als ik dank zeg voor iets 

wat microscopisch klein lijkt, maak ik ruimte waarin God in mij 

kan groeien. Dat, dat maakt me vol, en ik ‘maak Hem met dank-

zegging groot’ (Psalm 69:31), en zo komt God de wereld binnen. 

Wat kan een leven heerlijk maken? De scheuren en de stress van 

deze wereld, de grauwheid van de dag, alles wat zo hopeloos mis 

is en zo vreselijk geblutst? Of God? Gods almacht en alwetend-
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heid zijn nooit klein. God hoeft door ons kleine mensen niet 

groot gemaakt te worden, maar het omgekeerde. Het zijn onze 

levens die klein zijn en we hebben ons zelf ten onrechte opgebla-

zen, en als we dank zeggen nemen we weer af en wordt de wereld 

rechtgezet. Ik zeg dank en ik groei in Hem. En zo groeit de wereld 

en Hij zet mij in beweging, met vreugde voorop.

 Dit is, denk ik, dit is de andere kant van bidden.

 Deze daad van genademomenten benoemen, deze lijst van ge-

schenken van God, gaat veel verder dan de boodschappenlijstjes 

die gebeden vaak zijn, en beweegt zich naar de andere kant. De 

andere kant van bidden, het binnenste van Zijn troonzaal, de bin-

nenste muren van Zijn machtige, liefde kloppende hart. De lijst 

is Gods lijst, de polsslag van Zijn liefde – de liefde die klopt aan 

de andere kant van onze gebeden. En ik zie nu wat het werkelijk 

was, dit waagstuk om duizend dingen op te schrijven die mij lief 

zijn. Het is ten diepste een uitdaging om alle manieren te benoe-

men waarop God mij liefheeft. Het ware waagstuk van de Liefde: 

zich in Zijn nabijheid begeven en te luisteren naar Zijn oneindige 

liefde en zijn niet te bevatten genade te kennen. Dit is het gewelf 

van de wonderen. Het enige wat ons kan veranderen, de wereld 

kan veranderen, is dit – Zijn grote liefde. Laat ik me niet voor de 

gek laten houden door de schijnbare eenvoud van eucharisteo en 

het opschrijven van Zijn liefdeslijst. Kaas. Zon. Dagboek. Namen. 

Liefde. Hier. Het voelt allemaal diep geheiligd en ik adem maar zo 

oppervlakkig. Ik zou mijn schoenen van mijn voeten moeten doen.

 Ik ben een bronzen klok en Hij een stevige wind, en Hij be-

weegt en ik geef geluid, en ik herken het: dit is de achterkant van 

het gebed, waar Daniël, man van gebed, woonde. Veranderaar, 

beweger en opschudder Daniël, tweede-na-de-koning Daniël, 

rustig-slapend-in-de-leeuwenkuil Daniël. Daniël is een man van 

het gebed dat bergen verzet, niet omdat hij zijn stijve knieën drie 

keer per dag buigt om zijn smeekbeden op te zenden naar de 

Hoge Troon. Nee, zijn gebeden zetten koningen in beweging en 
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sluiten leeuwenmuilen omdat Daniël ‘op drie tijdstippen per dag 

op zijn knieën ging, bad en dankte voor het aangezicht van zijn 

God, precies zoals hij voordien had gedaan’. (Daniël 6:11) Drie 

keer per dag bad Daniël een dankgebed voor de gewone dingen 

van het leven, voor de Godsliefde die overvloeit uit het Godshart 

dat in het centrum van alles staat. De enige echte gebeden zijn 

gebeden die van dankbare lippen komen. Omdat dankbaarheid 

ons binnenvoert in de andere kant van het gebed, in het hart van 

de Godsliefde, en de ware kracht om de wereld, en mij, te veran-

deren huist hier, in Zijn liefde. Bidden, gebed zijn, elke kracht om 

iets te veranderen, moet eerst dank uitspreken: ‘Laat uw verlan-

gens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend 

worden bij God.’ (Filippenzen 4:6) ‘Allereerst vraag ik dat er voor 

alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en 

dankgebeden voor hen worden uitgesproken.’ (1 Timotheüs 2:1) 

Gebed zonder ophouden is alleen mogelijk in een leven van 

voortdurende dankzegging. Hoe heb ik ooit kunnen denken dat 

er een andere weg was om binnen te gaan in Zijn voorhoven met 

dankzegging?

 Het is dat wonderlijke hoopje geraspte kaas, gevat in zonlicht 

en in een lijstje gezet waardoor ik dit denk. Dat wat de oude wijze 

vrouw Juliana van Norwich al zei:

De hoogste vorm van gebed is tot de goedheid van God… 
God wil slechts dat onze hele ziel zich vastklemt aan Hem 
met alle kracht, in het bijzonder dat zij zich vastklemt aan 
zijn goedheid. Want van alle dingen die onze geest kan 
denken over God, is denken aan Zijn goedheid wat hem het 
meest behaagt en wat de meeste profijt brengt aan onze 
ziel.7

De lijst van geschenken, dat is zelf nadenken over Zijn goedheid – 

en dat, ja dat behaagt Hem het meest! En brengt het meest profijt 
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voor mijn eigen ziel – en ik begin er nog maar een klein beetje van 

te merken. Als mij vastklemmen aan Zijn goedheid de hoogste 

vorm van gebed is, dan is dit zien van Zijn goedheid met een pen 

in de hand en door het oog van een lens, met een woord van dank, 

dan zijn dat werkelijk de heiligste handelingen die je kunt beden-

ken. Dingen die iedereen kan doen, overal, temidden van alles. 

Eucharisteo brengt ons bij Zijn liefde. Ik ben verbijsterd en het 

geluid van mijn klok klinkt lang door: Daniël is slechts een man 

van gebed omdat hij een man van dankzegging is, en de enige ma-

nier om een vrouw van gebed te zijn is een vrouw van dankzegging 

te zijn. En niet af en toe, in het algemeen, maar drie-keer-per-dag-

eucharisteo. Was het de kracht van dagelijkse dankzegging die de 

gapende muilen van de hongerige leeuwen sloot? Leeuwen, dat 

mogen we toch wel moeilijke eucharisteo noemen.

 Ik schuif een pizza uit de oven en de kaas is gesmolten over al-

les heen en door alles heen en op een dag zal ik Shelly uitleggen 

dat een veranderd leven begint als we het leven in dank aanvaar-

den en niet om verandering vragen.

 Ik snij de pizza in stukken. En de duif van aardewerk, met het 

woord vrede erop, die vol van hoop hangt in de hoek van mijn 

keukenraam – ze hangt klaar om op te stijgen, de stormen tege-

moet.
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hoofdstuk 4 

Een heiligdom van tijd

‘Het enige wat we hoeven te beslissen is wat we gaan  
doen met de tijd die ons gegeven is.’ 

J.R.R. Tolkien

De aprilzon plonst in een gootsteen vol afwas, vloeibaar daglicht 

op handen.

 Het water is heet. Ik haal de borden er doorheen. Net onder 

de rubber handschoenen liggen op mijn armen druppeltjes sop 

als kleine watermerkjes. Sop glanst. En boven het schuimende 

afwaswater hangen zeepbellen. Breekbare spanning gevangen in 

welving van glanzende elastiek.

 Het licht botst op het gladde oppervlak.

 En het valt me alleen maar op omdat ik er naar uitkijk, naar de 

stralen die er op vallen, weerkaatsen tegen de buitenkant van een 

zeepbel… tegen de rand van zijn binnenste huid… en naar hun 

ontmoeting, deze vermenging van licht, regenboog in de krom-

ming van de bol, violet, paars, blauwgroen, geelgoud. Als de glans 

op de vleugel van een raaf, de hoeken, de kleuren, het stralende 

vocht, licht op de golven.
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 Ik raak de verwondering aan en de broosheid trilt… Vermengt 

zich. Wordt een. Rijpt tot volle ronding, tijd die tot helderheid 

glinstert.

 En knapt.

 De wetenschap kan het allemaal uitleggen, maar hoe zien de 

ogen van de ziel dit? Ik pak mijn pen van de vensterbank en ik 

heb er weer een. Mijn hand nog druipend van afwas, mijn adem 

inhoudend, ets ik het in dat dagboek dat altijd open ligt.

Ik leg mijn pen neer. Droog mijn handen met de theedoek, dep 

waterdruppels die overvloeien in inkt.

 Het huis is een bende.

 Pannen stapelen zich op, de schillen en de dozen van het mid-

dageten. Stukjes aardappel kleven vast aan het aanrecht. Boeken 

en bladzijden en papier en potloden en kleurstiften wankelen 

over mijn bureau, ideeën die weer wegvloeiden en verloren gin-

gen. Dominostenen bezaaien de vloer. De kinderen zijn naar 

buiten getuimeld, de buitenlucht in naar de wijde verte. Ik sta 

uitgeput af te wassen op een eiland van rust. Het lawaai en de 

chaos van deze ochtend voel ik tussen mijn schouders zitten. De 

wasmachine draait, en de porseleinen duif, met dat woord vrede 

in zijn vleugel gekerfd, hangt aan een heldere draad. Vanaf de 

gootsteen kan ik haar zien draaien, draaien, deze kant op, dan 

weer die kant, rond, rond, duizelend rond.

 Na die nacht van nachtmerries had ik het gezegd, dat ik niet 

meer tijd nodig had, om meer te doen of te zien of te ervaren. Maar 

kijk naar waar de ochtend me mee laat zitten en het is duidelijk dat 

ik er werkelijk naar hunker: gewoon meer tijd voor het leven dat 

 362. Zeepbellen… een en al kleur in de zon
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ik nu al heb. Het werk, de kinderen, het eten, de was, de kerk, een 

leven zo vol dat het leeg kan lijken. En daar dan nog bovenop, wie 

heeft er dan ook nog tijd voor een dankbaarheidsdagboek, het tel-

len van geschenken? Tijd om er duizend op een rij te zetten? Kun-

nen onze volgepropte levens er nog iets bij hebben?

 Ik laat de gootsteen leeglopen, zeepbellen uitgeput tot olieach-

tig schuim.

N 
Ik draai de kraan weer open. Schoon water. Ik zie de straal nieuw 

schuim maken uit schone zeep. Ik zie het alleen maar omdat ik er 

naar uitkijk.

Ik vul de gootsteen met de cirkel van een schaal, en sla vlagen van 

zeep tot bellen. Ik was af. Ik zie mezelf in het roestvrij staal van de 

kraan. Ik ken jou, die zoekende ogen. Jij bent diegene die snakt 

naar tijd, dat wat we niet kunnen kopen, wat we van onszelf verko-

pen om meer te krijgen van wat we denken nodig te hebben, wat 

we opofferen voor schijnbare winst. Ze zeggen dat tijd geld is, maar 

dat is niet waar. Tijd is leven. En als ik het volle leven wil, heb ik de 

volste tijd nodig. Ik veeg een druppel van de kraan en ik zie mezelf 

weer weerspiegeld. O ja, ik ken jou, jou bij wie de drukte in je leven 

geen ruimte laat voor de bron van je leven. Gezicht dat treurt.

 God geeft ons tijd. En wie heeft er tijd voor God?

 Wat zeer onlogisch is.

 Hebben we in Christus niet een eeuwig bestaan? Hebben chris-

tenen niet al de tijd van de eeuwigheid, eeuwen der eeuwen? Als 

 362. Zeepbellen… een en al kleur in de zon
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christenen tijd tekort komen – raken we dan ons hele bestaan 

niet kwijt? Als er iemand tijd zou moeten hebben, is het dan niet 

de volgeling van Christus?

 Ik houd de schaal in mijn hand, pak de gebreide doek, glijd 

ermee langs de rand van de schaal. Ik denk terug aan die grim-

mige ochtend in mei. Ik zat bij de doden zoals ik elke dinsdag doe 

– maar die dinsdag zal ik niet vergeten.

 Terwijl de kinderen toonladders oefenen bij de pianoleraar, 

wacht ik een eindje verderop tussen de grafstenen, op zoek naar 

een ladder omhoog voor mijzelf.

 Ik zit aan de rand van de begraafplaats te lezen en ik zie twee met 

wit gekroonde dames staan, alleen, bij een gat in de grond, aan de 

andere kant van de begraafplaats. Waar staan ze op te wachten in 

het verlegen voorjaarslicht, hun jassen dicht om zich heen getrok-

ken? Een kleine witte truck rijdt met een bungelende hijskraan 

achteruit naar de gapende muil in de aarde. Een man in een groene 

overall stapt uit, doet haken aan een betonnen omhulsel en laat het 

zakken in het zwarte niets, een wieg voor de doodskist.

 Dan kruipt een zwarte lijkwagen langzaam de begraafplaats 

binnen, traag over het gras. Daar komt de kist, de resten van een 

levende. Ik leg mijn boek aan de kant.

 Komt er nog een voorganger? Alleen maar twee oude dametjes 

– en de begrafenisondernemer met zijn grafdelver? En een enkele 

zwarte kraai op de uitkijk bovenop de berg opgegraven grond, een 

schaduw klaar om weg te vliegen.

 Wie wacht daar in die kist, met maar twee mensen samengeko-

men voor de begrafenis? En heeft hij, de overledene, dag aan dag 

hard met zijn ellebogen gewerkt om hier als eerste over de streep 

te komen, klaar met het leven? Heeft hij er bovenop gezeten, zijn 

vuisten vol gegrepen om zijn leegte te vullen… de leegte van een 

kist te vullen?

 ‘Niet meer dan een schaduw is ons levenspad, niet meer dan 

lucht wat wij rusteloos najagen.’ (Psalm 39:7)
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 De twee vrouwen, schouder aan schouder, slaan vliegen weg. 

En terwijl de begrafenisondernemer en de grafdelver de ach-

terkant van de auto openen en de kist eruit laten glijden, op dat 

schrille moment van aardse eindigheid, spookt een vraag ooit aan 

een dominee gesteld tussen de rijen grafstenen door, en ik hoor 

het hem weer zeggen.

 Wat speet deze herder het meest en het diepst in zijn leven?

 Ze dragen de houten kist over de begraafplaats. Het gewicht 

van spijt is wat de doodskist zwaar maakt. En het antwoord van 

de dominee klinkt in mijn oren.

Haast. Haastig op weg naar het volgende zonder dat wat 
voor me ligt echt gedaan te hebben. Ik kan geen enkel voor-
deel bedenken dat ik ooit heb behaald door gehaast zijn. 
Maar wel duizend dingen die ik kapot gemaakt heb, gemist 
heb, tienduizend, als gevolg van al dat hollen en vliegen… 
Door al die haast dacht ik dat ik tijd inhaalde. Maar wat ik 
deed was tijd weggooien.1

Met al die haast, als olifanten in een porseleinkast, slaan we ons 

eigen leven aan gruzelementen.

 Haast zit ernaast.

 En ik stond even stil voordat ik wegreed bij de begraafplaats en 

keek om naar de grafdelver en de begrafenisondernemer die tus-

sen de grafstenen doorliepen en ik hoor nog meer woorden, van 

een andere zoekende vrouw: ‘Op elk niveau van het leven, van het 

huishouden tot de hoogte van het gebed, in alle pogingen om din-

gen voor elkaar te krijgen, zijn haast en ongeduld de duidelijkste 

merktekenen van de amateur.’2

 Ik boen over de schaal en probeer de spijt weg te poetsen van 

mijn eigen leven als amateur.

N
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Want zo heb ik geleefd. Vanaf het moment dat de wekker gaat en 

ik wakker word op mijn kussen tegen het zijne, me uitstrek over 

zijn blote rug en naar die genadeloze wijzers kijk. De tijd, altijd 

die tijd, ik ben een amateur die probeert de tijd te verslaan. De 

zes kinderen worden wakker. De race begint. De stal… snel. Ont-

bijt… snel. De boeken, de schriften  snel! In een wereld verslaafd 

aan snelheid, verdoezel ik de momenten tot één grote, onheilige 

veeg. Ik deed het. Ik doe het nog steeds. De wijzers van de klok 

zijn harde meesters. En dus duw ik hard en brom ik hard en val ik 

hard uit en als hun grote ogen zich vullen met verdriet en hun lip-

pen trillen, dan ben ik moe en weerspiegelt mijn dunne huid hun 

vermoeidheid, mijn glanzende ogen hun zelfde pijn.

 Haast doet ons zeer.

 En misschien drijft die pijn ons wel voort. Al dat gejakker, 

schijnbaar op weg naar iets, kan het ook zijn dat we in werkelijk-

heid op de vlucht zijn – wanhopig proberen te ontsnappen aan de 

pijn die ons achtervolgt?

 Welk tempo we ook aanhouden, de tijd houdt het wel bij en 

we kunnen haar niet ontlopen, alleen nog maar harder gaan en 

harder draven; de minuten gaan even hard mee. Race nog harder 

en precies op tijd zul je knappen en leeglopen. Hoe langer ik door 

draaf, hoe groter de scheur en ik bloed dood.

 Haast maakt onze ziel leeg, altijd.

 En het zijn die zes zielen die ik liefheb, die daar onder die spar-

ren, daar buiten. Twaalf armen die dennenappels rapen. Twaalf 

gebogen knieën. De armen van de Jongens-Man harken een 

berg gras bijelkaar, resten van de winter. Het Grote-Meisje duwt 

verwaaide blonde lokken van Kleintje terug onder haar voor-

jaarshoed. Twee kleine jongens bukken om dennenappels in de 

emmer te gooien, ze stoten voor de grap met hun hoofden tegen 

elkaar en ik zie de lichte lach op hun gezicht, hun schouders die 

schudden van plezier. En o, ik ken het geluid en ik lach mee.

 De roestige pan waar ik de chocola in gesmolten heb glijdt van 
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de stapel potten en pannen en knalt op de vloer. Ik raap hem op 

en zie hem wegzinken in de gootsteen.

 Ik spreek het uit tegenover God: ik wil niet echt meer tijd; ik wil 

gewoon genoeg tijd. Tijd om diep adem te halen en tijd om echt te 

kijken en tijd om vrijuit te lachen, tijd om U eer te geven en diep 

uit te rusten en vreugde te zingen en net genoeg tijd op een dag om 

me niet opgejaagd te voelen, onder druk gezet, opgedreven, gekge-

maakt om alles af te krijgen – gisteren. In een wereld waarin koeien 

moeten worden gekocht en maïsvelden moeten worden bekeken 

en werk gedaan moet worden, in het geknipper en geflakker van 

de eenentwintigste eeuw, met zijn rondzingende stelregel ‘leef het 

moment’, maar niemand van de wervelvermoeide stervelingen 

lijkt te weten hoe dat moet, wie weet er in die wereld hoe je tijd 

moet maken en ziel en lichaam en God allemaal op een rijtje moet 

houden? Tijd om je jas van de kapstok te plukken en tijd om eruit 

te gaan, er op uit richting lucht en groen en tijd voor verwondering 

over dat alles in al dat licht, die tijd die breekt in een prisma.

 Ik wil gewoon de tijd om dit ene leven goed te leven.

 Een zeepbel knapt tegen mijn huid.

N
Een zeepbel, huid van licht en water, opgehangen in ruimte. Wie 

heeft daar tijd voor?

 Had ik die? Alleen maar omdat ik er naar zocht. Omdat die lijst 

van duizend geschenken me altijd doet jagen naar nog één  en 

nog één – om nog weer een ogenblik te ervaren vol verwachting 

en verwondering.

 De verwondering in de gootsteen. Er zo naar op zoek zijn. Ik 

steek mijn hand in het water en breng hem omhoog met het 

membraan van een levensspanne van momenten. De zeepbel-

puurheid glinstert in het licht. Stroken van granaat, van kobalt 

vloeien lichtgevend.
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 Ik kijk er doorheen naar het patroon. En ik zie. De manier 

waarop mijn leven, slechts een damp, zich ontvouwt. Het was me 

nog niet opgevallen.

 Het is 362.

Dat is mijn antwoord aan de tijd.

 Tijd is een genadeloze rivier. Hij jaagt voort, ontziet niemand. 

En dit, dit is de enige manier om de tijd stil te zetten: als ik de 

snelle stroom van de tijd helemaal binnen ga, het moment van nu 

instap met het hele gewicht van mijn aandacht, dan vertraag ik 

de maalstroom door het gewicht van mijzelf helemaal hier. Ik kan 

de stroomversnelling stil zetten door helemaal hier te zijn. Ik leef 

het leven alleen maar ten volle als ik helemaal leef in dit ogen-

blik. En als ik altijd op de uitkijk sta naar de volgende glimp van 

de heerlijkheid, dan ga ik langzamer en treed binnen. En de tijd 

vertraagt. Leg het gewicht van dit moment in de schaal door volle 

aandacht, en die hele rivier van tijd gaat langzamer, langzamer, 

steeds langzamer.

 De zeepbel op mijn hand trilt, een regenboog aan de rand.

 En blinde ogen zien het: dit graven naar heerlijkheid vertraagt 

het leven op een heerlijke manier. Het is nu glashelder, een zeep-

bel waar je dwars doorheen kijkt: zeg dank voor duizend dingen 

en het is ten diepste een uitnodiging om de tijd stil te zetten met 

volledige aandacht. In deze tijdruimte heb ik aandacht, ben ik be-

wust, aanvaard het geheel van dit moment, leg het vast met mijn 

gewicht van hier en nu.

 Ik draai mijn hand naar het licht en de frequenties versterken 

zich op de koepel van de zeepbel, kleuren verdiepen, een vuur-

 362. Zeepbellen… een en al kleur in de zon
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blauwe vlam schiet naar fel scharlaken. Een caleidoscopische 

planeet. Volle aandacht die de pijn van de leegte vult.

 Dit. Is deze eucharisteo de weg naar dat ongrijpbare volle leven, 

deze dankbaarheid die het moment beleeft? Wat mijn zus altijd 

zegt als ik weer zo angstig word en mijn maag zich samenknijpt 

voor de dag van morgen, als ik treur over wat voorbij is. Woorden 

die me terugtrekken naar hier en nu – ‘Waar je ook bent, wees er 

helemaal.’3 Ik heb geleefd als een wegloper, hijgend op weg naar 

getob, terugkijkend naar teleurstellingen, panisch om in het he-

den te leven, omdat de tijd van hier en nu van mij vraagt het moei-

lijkste van alles te doen: gewoon me openstellen en ontvangen.

 Licht op een vlies van zeep, energie in beweging, weerspiege-

ling, breking van licht tegen een muur van miljoensten van milli-

meters dik. Lichtgolven doordringen en botsen. Geel marmert tot 

donker indigo. Ik zie het. Ik houd het vast.

 Hier is God aanwezig.

 In het heden. IK BEN – het is toch Zijn naam? Ik wil mijn schoe-

nen uitdoen. IK BEN, zo vol van het gewicht van het heden dat de 

rivier van de tijd tot stilstand komt… en God zelf is tijdloos. De 

zeepbel trilt licht. Of is het mijn hand? Het zijn niet de geschenken 

die mij vervullen, maar de heiligheid van de ruimte. God die daar 

in zit. De welving van de zeepbel golft, violet glijdt naar beneden. 

Dit is geschenk ten volle, tijd, God zelf gevat in een moment. Ik 

haal nauwelijks nog adem… en tijd is alleen nog maar van belang 

omdat tijd de essentie van God is, IK BEN. Dit moet ik wijden: tijd.

 Misschien raak ik wel nooit meer een schoen aan.

 De zeepbel groeit uit tot de koepel van een kathedraal. Daar. 

Wat moet ik doen? Elk moment tot een kathedraal maken, eer 

geven… Ik ben Jakob en de Heer is aan deze plaats en ik wist het 

niet (Genesis 28:16). En het is eucharisteo dat het moment welft 

tot een koepel van genade, een bouwwerk van heiligheid4 – een 

plaats voor God. Dank bouwt hier een heiligdom. En ik leg mijn 

geloften af: ik ga dit moment niet ontheiligen door oppervlakkige 
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haast of slordige ondankbaarheid. Ik zal Jakob zijn en ik noem 

dit moment ‘huis van God’ (Genesis 28:19). Een kristallen bol 

glinstert in het licht van het raam.

 De klok tikt langzaam. Ik hoor het en besef: het is goed en 

heilig. Tijd, dat wat God eerst heilig achtte boven alles (Genesis 

2:3). Dank God voor de tijd, en God zelf komt de tijd binnen, zijn 

aanwezigheid heiligt het. Het is waar, volle aandacht vertraagt 

de tijd en zo leef ik de volheid van het moment, tot aan de rand. 

Maar er is meer. IK BEN. Als ik aanwezig ben ontmoet ik IK BEN, 

de aanwezigheid van de Aanwezige zelf. In Zijn omarming verliest 

de tijd elke zweem van haast en stress en ruimte en staat stil, zo 

stil en… zo heilig.

 Hier, dat is de enige plek waar ik Hem lief kan hebben.

 De zeepbel glanst luister, parel uit een oester.

Ik probeer hem zo lang mogelijk vast te houden. Dan veeg ik lang-

zaam mijn natte handen af, pak mijn dagboek en schrijf, steek 

mijn stok diep in de aarde, nieuw ontdekt land, en de vlag wap-

pert wild in de wind. Hier, de enige plek waar ik Hem kan liefheb-

ben. Ik heb tijd voor God…

Ik ben een jager naar schoonheid en ik sluip rond met wijd open 

ogen, elke zenuw gespannen om het wonder te ervaren en dit is 

de sensatie van de jacht, en zo word ik nog eens een expert in het 

volle leven, de jachtschotel die in elk moment verscholen zit.

 Ik honger naar het leven.

 God.

 363. Stralen die kleuren weerspiegelen op doorschijnende bollen

 364. Sparrenkegels vullen de emmers met  lente

 365.  Het kakelen van kraaien hoog in de takken, regenboog op 

vleugels
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N
Ik snij stukken uit de gesmolten chocola en het mes glijdt er soe-

pel en recht doorheen. Een lieveheersbeestje loopt over het raam-

kozijn, een voorjaarswandeling, parade van rode en zwarte stip-

pen. Haar rug scheidt zich in twee vleugels, aarzelt. Ik schrijf haar 

op, 366. Ik vertraag de tijd! Het is lachwekkend hoe veel vreugde 

één moment kan bevatten.

 Borden druipen. De klok tikt, en ik hoor het als een lied in een 

rustig ritme. Ik lik de chocola van mijn vingertoppen en slik zoet 

en zet mijzelf wijd open om alles te ontvangen.

 Waarom is eucharisteo het antwoord op uitgehongerde tijd en 

een dorstige ziel?

 Ik pak een stapel witte bordjes. Een vierkant stuk toetje op elke 

schaal. Ik tel nog een keer, langzaam – zijn er genoeg?

 Zoals de God-Mens Zijn te weinige broden en vissen telde. Ik 

herinner me Hem van de flanelborden, gladgestreken vastge-

duwd, Jezus die ‘de broden nam, en nadat Hij gedankt had, deel-

de Hij ze uit aan de discipelen, en de discipelen aan hen die daar 

zaten; op dezelfde manier werden ook de visjes uitgedeeld, zoveel 

zij wilden.’ (Johannes 6:11)

 Nadat Hij gedankt had. Ook hier weer! Had ik het nu mijn hele 

leven over het hoofd gezien?

 Ik had nooit stilgestaan bij die woorden, de onmisbare schakel 

in het midden, de overgang van niet genoeg naar genoeg.

 Nadat Hij gedankt had. 

 Eucharisteo.

 Jezus omarmt zijn niet-genoeg… Hij dankt… En er is meer dan 

genoeg. Meer dan genoeg!

 Eucharisteo gaat altijd, altijd vooraf aan het wonder.

 En wie heeft niet elke dag zo’n wonder nodig? Dankzegging 

maakt tijd.

 Echt waar? Wees dankbaar en je hebt tijd? Wees dankbaar… 
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vertraag de tijd met al je aandacht – en je mand vol niet-genoeg-

tijd vermenigvuldigt zich tot meer dan genoeg tijd.

 Ik heb stukken over. Ik leg ze opzij langs de rand van de schaal 

en realiseer me voor het eerst wat in mijn leven nooit het pro-

bleem is geweest.

 Het echte probleem in ons leven is nooit tijdgebrek.

 Het echte probleem in ons leven – in mijn leven – is gebrek aan 

dankbaarheid.

 Dankbaarheid schept overvloed; en het wonder van de ver-

menigvuldiging gebeurt als ik dankzeg – neem het slechts ene 

brood, zeg dat het genoeg is, dank ervoor – en Hij maakt het tot 

een wonderlijk meer dan genoeg. Ik heb zeepsop zien glinsteren 

in de zon, en ik ken zulke wonderen.

 Ik ben moeder-moe, maar als mijn ziel grootmaakt, groeit ook 

mijn tijd. Ik kijk naar buiten, naar die zes die ik op mijn heup 

en in mijn hart gedragen heb en voor wie ik al mijn uren nodig 

heb. En nummer 362, en al die eucharisteo die eraan vooraf ging, 

zeggen mij dit: ik win tijd terug op verwaarlozing en apathie en 

gebrek aan aandacht als ik groei in dankbaarheid en het moment 

weeg en het is de dank aan God voor dit ogenblik dat de ogenblik-

ken vermenigvuldigt, tijd die genoeg wordt.

 Ik ben vol van dankbaarheid. Ik ben vol van tijd.

 Ik leun over de rand van de deur, etensbel in mijn hand, en het 

is dankbaarheid die me uitnodigt voor de grootsheid van het hier 

en nu, voor de omarming van IK BEN, een uitnodiging om mijn 

beetje tijd te vermenigvuldigen tot genoeg tijd en de glorie van 

het heden rinkelt de kinderen bijeen: kom, kom.

 De tafel is gedekt. Er is genoeg – meer dan.

 Ook al zou de test nog wel komen.

N
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Ze komen binnenstuiven met veel lawaai en smijten hun jassen 

uit als een sprinkhaan die zijn huid afwerpt, hun laarzen een 

spoor van aardkluiten.

 Het Grote-Meisje laat de deur schieten en de vingers van de 

Kleine-Meid zitten er tussen en ze jammert een pijndans van 

zoute tranen.

 In een poging uit zijn mouw te komen raakt een grote broer 

het hoofd van een klein broertje en Kleine-Broer kermt woedende 

vuisten en er liggen jassen en laarzen en ook al de dominostenen 

nog en borden en boeken en wie zit er op nog meer te wachten? 

Meer werk? Meer rommel? Meer stress? Ik voel mijn polsslag 

sneller worden. Binnengaan in het moment van nu, kan ons ook 

bedelven, een losgebroken rivier. Ik zal de geleerde les steeds 

weer vergeten en vergeten, maar vandaag vergeet ik het niet. Ik 

haal adem en ik wankel en ik blijf overeind en hou mijn mond in 

deze stortvloed. Ik zet in op het wonder. Ik ken de weg naar het 

Beloofde Land.

 Ik doe wat ik altijd moet doen. Ik hou een preek. Ik hou een 

preek tegen de persoon die dat het meeste nodig heeft. Ikzelf. De 

tijd die voortijlt trekt hard aan mijn huid en ik zeg het hardop in 

de maalstroom die voorbij vliegt, woorden die ik nodig heb als 

water: Rustig. Haast zit ernaast. Het leven is geen noodtoestand. 

Het leven is kort en het snelt voorbij maar het is geen calamiteit. Ik 

raap een jas op en dank God voor de armen die het doen kunnen. 

Een calamiteit is een plotselinge, onverwachte gebeurtenis – maar 

is iets onder de zon onverwacht voor God? Ik roep een zoon terug 

en geef hem een kleerhanger en ik dank God dat ook hij dat kan. 

Blijf kalm, ga het moment binnen, zeg dank. Ik dank God voor 

laarzen en we zetten ze op een rij en de kleine handen helpen. 

En ik kan altijd danken omdat een almachtige God al deze dingen 

–  alle dingen – altijd onder controle heeft. Ik haal diep adem en 

Hij preekt tegen mij, verzacht de door de tijd opgejaagde ziel met 

Zijn fluisterende genaderivier.
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 Leven is geen calamiteit. Leven is eucharisteo.

 Eucharisteo.

 Ik kalmeer de wang van het woedendgevuiste kind. Ik zeg dank 

voor die ene krul altijd op zijn voorhoofd, een uitnodiging steeds 

weer om hem in mijn armen te nemen, en ik besef: ons leven is te 

dringend om met haast geleefd te worden.

 Alleen amateurs – en dat ben ik steeds geweest en dat zag er 

niet fraai uit – denken dat langzaam en dringend tegenover el-

kaar staan, tegenpolen zijn.

 Hij legt zijn hoofd op mijn schouder. Ik streel zijn haar, wind 

mijn vinger om die ene krul. Ik voel de hitte van zijn wangen. Ik 

voel de bloedsomloop van de tijd in mijn aderen tot rust komen. 

Is dit wat de experts van het leven hebben geleerd?

 Dat in Christus dringend betekent: langzaam.

 Dat in Christus dat wat het meest urgent is een trage en gesta-

ge eerbied vereist.

 Ik houd zoon – leven – nog even vast, bewust… met aandacht… 

met dankbaarheid. Het volle leven is deze gevoelige, rust bren-

gende sfeer, en alleen hen die geen haast hebben kunnen die dra-

gen, vol eerbied – een zeepbel, vol ontzag in de hand gehouden.

 Ik draag de Kleine-Zoonjongen naar de tafel.

N
Als al die hongerige ogen en lege magen zich om de tafel scharen, 

brede grijns precies als hun vader als hij iets lekkers hoog optast 

op zijn bord, zijn ze een en al verhaal en kabaal en ze kunnen te-

gelijk niet wachten om aan te vallen en ook ik grijns mijn knikje: 

‘Toe maar…’

 Aaanvalluhhh!

 Ik kijk toe hoe ze schransen. Ze zijn stil. Tongen genieten. Het 

is precies hetzelfde recept dat mijn moeder bakte toen ik klein 

was, mijn lokken precies als die van hun nu. 
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 De Man-Jongen mompelt met zijn plakkerige mond vol. ‘Ik doe 

er lekker lang over.’ Zijn tong likt chocola van zijn lip. ‘Ik wil het 

helemaal proeven.’

 ‘O, toen ik zo groot was als jullie schoof ik alles in één keer 

naar binnen.’ Ik sta op van mijn stoel vol verfvlekken, een van die 

ouwe stoelen die nog in het dorpshuis hebben gestaan, tegen de 

muur aan als het zaterdagavonddansen was. Hij wiebelt maar een 

klein beetje. ‘Oma Ruth schudde altijd haar hoofd, helemaal ge-

schokt. Kijk, zo.’

 En ik doe na hoe ze dat deed, steek mijn vinger op, en ze grin-

niken chocola.

 ‘Dan zei ze, “Lieve help, kind! Zo eet je dat niet op. Het heeft 

tijd gekost om dat eten klaar te maken. En dan moet je ook de tijd 

nemen om het op te eten. Rustig, rustig. Kijk, zo.” En dan ging ze 

zo heel langzaam zitten kauwen. En dan zei ze het nog een keer, 

dat ik het niet vergat, “Eten moet je proeven.”’

 De kaken van het Grote-Meisje gaan langzamer. Ik knipoog. Ze 

moet lachen, veegt haar lippen af met haar vinger.

 ‘Voor mij was een varkenslapje, aardappels, boontjes, allemaal 

gewoon eten.’ Ik pak de schaal met extra stukken voor de jongens 

die hem al hadden zien staan. Ze gaan staan en verdringen zich 

om het net nog iets grotere stuk eruit te halen. ‘Maar oma’s ap-

peltaart? Haar stukken butterscotch? Dan hoefde ze echt niet te 

vertellen dat ik langzaam moest!’ Een van de jongens neemt een 

grote hap, te groot, glimlacht betrapt. Ik kijk rond naar al die ge-

zichten, hun smaakpapillen hard aan het werk, glanzende ogen 

genietend van zoet.

 Wanneer dacht ik voor het eerst niet meer dat het leven één 

groot toetje was?

 Ik schuif mijn stoel naar achteren. Schuif de spijt weg. Ze 

moeten wat drinken hebben. Ik pak de roestvrijstalen mokken. 

Schenk de koude melk erin en denk aan de twee mannen, stevig 

doorstappend op weg naar Emmaüs, zich niet bewust van de God 
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die naast hen liep. Pas als ze vaart minderen, aan tafel gaan zit-

ten, als Zijn handen het brood pakken en de dank van Zijn lippen 

valt, pas dan zien hun wijdopen ogen het Gezicht voor zich (Lucas 

24:13-35). Wie haast heeft, heeft een langzaam hart.

 Ik breng de bekers naar tafel.

 Mijn lege lichaam is even op de rem gaan staan en mijn ziel 

heeft het weer ingehaald en ik zeg dank hier en nu en vraag me af 

Wie ik hier zal herkennen. Ik schuif twee mokken naar het ande-

re eind van de tafel. Het kost zeker twintig minuten na een maal-

tijd voordat je hersens registreren dat je verzadigd bent. Hoeveel 

tijd heeft je ziel nodig om vast te stellen dat je een vervuld leven 

hebt? Hoe langzamer we leven, des te groter het gevoel van vol-

heid en bevrediging. Lichaam en ziel komen op één lijn. Ik treed 

dit moment binnen. De voortjakkerende tijd wordt getemperd. 

En de neuronen leggen het in het geheugen vast – het Grote-

Meisje dat de kruimels oppikt met haar vochtige vingertop, ter-

wijl het licht weerkaatst op de welving van haar huid, de handen 

al bijna man-groot die de bekers pakken, de melk naar binnen 

hozen, handen die ooit mijn vinger omklemden in een eerste 

levensgreep. Kleine-Zoon die een kleine mop vertelt en al hun 

vrolijke gegrinnik, smaak van chocola en kinderen, en ik grijp 

niet vooruit en ik kijk niet om maar ik leg het moment vast met 

mijn volle aandacht.

 Het leven is een toetje – te kort om snel naar binnen te werken. De 

tong van Kleintje probeert nog een veeg chocola van haar wang te 

likken.

 ‘Nog melk?’

 Ze knikt, haar grote ogen lachen ja.

 Ik schenk nog wat bij. En ik heb zin om te vieren – ja, laten we 

taart eten! – eraan knabbelen met mijn pyjama nog aan, armen-

vol klaprozen plukken, een hart tegen me aandrukken, sterker, 

zekerder, een lange middag met mijn moeder in het stille late 

licht zitten. ‘Waar je ook bent, ben er helemaal’ is alleen maar 
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mogelijk in een houding van eucharisteo. Ik wil langzaam leven en 

het leven proeven, dank zeggen, en God zien.

 Er staan vier afspraken op de kalender gekrabbeld deze week 

en twee keer iets ’s avonds en alle zes kinderen hebben zwemles 

en aan het eind van de week zie ik al voorspeelavonden voor de 

piano staan, en examens, en… en… en dagen als stormvloeden – 

maar volle aandacht vertraagt de stroomversnelling. Heb ik niet 

altijd de keus om volledige aandacht te geven? Eenvoud is uitein-

delijk een kwestie van focus. Eucharisteo, eucharisteo. Dat houdt 

de focus simpel – heilig.

 Ik zie de wijzers genade aanwijzen op de wijzerplaat. Ik word 

ouder. Deze kinderen groeien op. Maar de tijd raakt niet op. Deze 

dag is geen zeef waar de tijd doorheen glipt. Met elke minuut die 

voorbijgaat, elk jaar dat verstrijkt, is er het diepe besef dat ik tijd 

vul, tijd win. We staan op de rand van de eeuwigheid.

 Kleine-Zoon stopt even tussen twee happen, wiebelt zijn tand 

heen en weer met het puntje van zijn tong. Hij ziet dat ik het zie 

en grinnikt. Hij neemt het laatste stukje chocola en uit zijn mond 

vol met zoetige zoetheid klinkt een zachte serenade: ‘Ik vin u lief, 

mamma… en dit allemaal.’

 En dit allemaal.

 Dit moment, deze kathedraal, deze God, dit ogenblik voordat 

het knapt. Dit allemaal.

 Ik ben Jakob en dit moment is het huis van God en ik pak de 

schaal van tafel.

 Ik wil lang genieten van wat de tijd te bieden heeft.


