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W andelend op weg

‘Hebt u dat ook op papier?’
Een vaak gestelde vraag als ik ergens op een 
koffieochtend of een gemeenteavond had 
gesproken.
Nee dus. Nou ja, ik had wel wat op papier, 
maar wat ik precies zei en hoe ik het zei, dat 
kon van keer tot keer verschillen. Dat hing 
vaak ook af van hoe er een vorige keer in 
een andere plaats geluisterd en gereageerd 
werd. Wat leefde er en wat hield de men-
sen bezig en hoe kon ik daarop inspelen en 
anderen daarmee dienen? (Dat woord ‘die-
nen’ is wel leuk trouwens, als je Dien heet. 
Maar dat wisten de bezoekers van die bijeen-
komsten meestal niet, want ze kenden me als 
‘Annie Verdelman’, de medewerkster van wat 
toen nog de Elisabethbode heette. Zo kon het 
gebeuren dat me wel eens gevraagd werd: 
‘Die Dien de Haan, leeft die nog…?’)
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‘De eerste zegen is altijd voor jezelf,’ zei een oudere 
mevrouw een keer tegen me. Ze had gelijk. Die zegen 
mocht ik dan op mijn beurt weer aan anderen doorge-
ven, hen ermee dienen. Tijdens spreekbeurten, en nu 
dan ook op papier.
Toen ik de aantekeningen van de verschillende onder-
werpen doornam, zag ik als vanzelf een lijn die alle 
tien de onderwerpen verbond. Het gaat over onze rela-
tie met God en met elkaar. Over het beleven en samen 
delen van het christelijk geloof. Zomaar in het leven 
van iedere dag. Op weg naar de toekomst die aan het 
eind van die wandeling op ons wacht.
En dus gaat het telkens ook over de vraag: wat zegt de 
Bijbel daarover? En bijbellezen – hoe doe je dat? Als 
het bijvoorbeeld over ziekte en gezondheid gaat, of 
over de positie van de vrouw, of over de christelijke 
toekomstverwachting – kun je dan iets met wat daar-
over in de Bijbel staat, heb je daar dan vandaag wat 
aan, of is het toch eigenlijk achterhaald?
Laten we er samen eens over in gesprek gaan. Zoals 
we het deden tijdens die spreekbeurten die ik mocht 
houden. 
Ik heb ontdekt dat de Bijbel een verrassend actuele 
reisgids is, op weg naar de toekomst. En ik heb het nu 
ook maar voor u op papier gezet.
Om u te dienen!

Zwolle, januari 2013
Dien de Haan
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 1
W andelen met God

Wandelen. ‘Kuieren’ noemen ze dat op de 
Veluwe. Samen een eindje lopen, praten, stil 
zijn…
Maar we jakkeren wat af in het leven! 
Zelfs in het Koninkrijk van God hollen we 
onszelf soms voorbij. 
En tegelijk wordt er geroepen om ‘onthaas-
ting’.
Want onze samenleving is leeg, kil en zo 
koud geworden.
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Zoektocht naar God

Mensen zijn op zoek naar iets wat hun leven vullen en 
verwarmen kan. Naar ‘ervaring’, naar echte beleving 
van iets dat boven het gewone leven uitstijgt. Iets gees-
telijks, iets spiritueels.
Sommigen proberen via drugs de harde werkelijkheid 
van het leven te ontvluchten. 
Anderen zoeken het in yoga en transcendente medita-
tie, geestverruimende muziek, occulte krachten, con-
tacten met ‘meesters’, engelen en overledenen, geloof 
in reïncarnatie... 
Wat zijn er veel mensen op zoek!
Ook onder christenen wordt er vandaag veel over spi-
ritualiteit gepraat en geschreven. Ook veel christenen 
zijn op zoek naar ervaring, beleving. Naar warmte, 
gevoel. Een geloof waar je wat aan beleeft, dat tintelt 
en sprankelt en verwarmt.
Je kunt heel veel weten over God, je kunt de Drie For-
mulieren van Enigheid uit je hoofd kennen, een gewel-
dige bijbelkennis hebben en onverdacht orthodox 
zijn... en je toch vanbinnen zo leeg voelen. Je weet het 
allemaal wel, maar het dóet je soms zo weinig.
Je zou het meer willen beleven, ervaren, wat het is 
om vertrouwelijk om te gaan met God. Om te wande-
len met God. Om niet maar over Hem te praten en tot 
Hem te spreken in je gebed, maar om echt met Hem te 
leven en te spreken.
Zoals in het paradijs, toen God in de avondkoelte 
kwam en met de mensen wandelde in de hof – zo 
zoekt God ons.
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God zoekt ons

Reken maar dat ze gepraat hebben, samen!
Over de dieren die Adam die dag weer had ontmoet, 
en over de namen die hij ze had gegeven, en die pre-
cies uitdrukten hoe ze waren: de leeuw en het paard 
en het hert en de duizendpoot. Over de planten en de 
bomen die er groeiden in de hof en hoe hij daar het 
beste voor zorgen kon. Over de vruchten die er groei-
den, en hoe ze allemaal een heel eigen smaak hadden. 
Sommige maakten dat je geen dorst en geen moe-
heid voelde, al had je ook een hele dag gewerkt, en 
van andere proefde je ’s avonds als je slapen ging de 
vreugde nog, die ze je gaven. Over de rivieren zullen 
ze hebben gepraat, en over heel de overvloed die God 
aan dat eerste mensenpaar had gegeven... 
En in alles wat Adam vertelde en vroeg, klonk zijn 
bewondering door voor de Schepper van al dat 
schoons, die daar zomaar naast hem ging en met hem 
wandelde en sprak in de zachte koelte van de avond... 
‘Here God, wat bent U groot, wat bent U goed!’ Zo 
wandelden ze samen door de hof, de mens en zijn 
God. Hij wandelde en sprak met de Heer... God sprak 
en hij hoorde en God hoorde en hij sprak... hij wan-
delde en sprak met de Heer...

Een mens kan niet zonder God

Voel je nu ook iets van heimwee, als je je dat zo 
voorstelt? Als je in gedachten de geuren opsnuift van 
het paradijs... het klateren van het water hoort... de 
kleuren van de bloemen indrinkt met je ogen... en de 
vrede proeft van het zó dicht bij God te mogen zijn... 
met Hem te mogen wandelen en spreken in de ver-
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trouwelijke stilte van het samenzijn...?
Heb jij dat nooit: dat soms zomaar een vreemd, heim-
weeachtig verlangen je bespringt, zelfs als je staat op 
de bergtoppen van het geluk? Dat gevoel van: en toch 
is dit het nog niet hele maal, er moet méér zijn... maar 
ik kan er niet bij, ik kan het niet pakken... 
Verlangen naar spiritualiteit, kun je dat noemen. Maar 
zou het niet heimwee zijn naar het verloren paradijs, 
het verlangen naar God...?
Een mens kan niet zonder God! We zijn op Hem aan-
gelegd, we houden altijd dat vreemde heimwee van-
binnen, als we Hem kwijt zijn, dat heimwee naar het 
paradijs...
Een mens kan niet zonder God.
En God wil niet zonder de mens...

God wil niet zonder de mens

Als de mens gezondigd heeft (dat was niet maar een 
kwestie van een verboden vrucht pakken, maar van 
wat daar achter zat: het zonder God willen kunnen, 
zichzelf willen redden...) dan is het eerste wat God 
doet: de mens opzoeken, hem roepen − Adam, mens, 
waar ben je? 
Wij denken vaak: ik kan God niet vinden... 
Maar als je het je goed indenkt, dan kun je in je beste 
ogenblikken haast medelijden met God krijgen: God 
kon de mens niet vinden! Hij zocht hem, Hij zoekt ons, 
Hij roept het nóg: Waar ben je? Waar heb je je voor Mij 
verstopt, wat is er gebeurd, dat Ik je niet vinden kan? 
Wat zit ertussen, tussen jou en Mij? ‘Waarom was er 
niemand toen ik kwam? Waarom antwoordde niemand 
toen ik riep?’ (Jes. 50:2)
Daar word je stil van! 
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We hebben een God die ons zoekt, die ons roept, een 
God die spreekt!
Moet je je voorstellen: diezelfde God, ‘die de hemelen 
dacht en zij waren’, die maar hoeft te spreken en het is 
er, die spreekt tot ons, die roept ons, als wij ons heb-
ben verstopt voor Hem, als we soms − als we gezon-
digd hebben − denken: zo kan ik mij aan God niet 
vertonen... zo hoef ik bij Hem niet aan te kloppen, Hij 
zal me zien aankomen!
Nou inderdaad: Hij zal ons zien aankomen! Hij roept 
ons al uit de verte achter onze uitvluchten vandaan: 
Waar ben je?
Hij heeft zijn eigen Zoon naar ons toe gestuurd om ons 
te zoeken, om mensen die verloren waren, te zoeken 
en te redden. En in Hem heeft Hij alles gezegd wat Hij 
te zeggen had, heeft Hij heel zijn hart voor ons open-
gelegd.
We hebben een God die spreekt!
Wij zijn niet de eersten, als we Hem zoeken, als we 
roepen naar God!
Híj is de eerste, Hij zoekt en Hij roept óns. 
En geloven, echt geloven, dat is: antwoord geven. 
Stil zijn, luisteren. Luisteren naar wat God zegt. En dan 
antwoorden.

Wandelen met God

Wandelen met God en al wandelend alles met Hem 
bespreken. Zoals Adam het deed in het paradijs, en 
Henoch later, en Noach. Midden in het gewone leven 
wandelen met God, en alles van dat gewone leven aan 
Hem voorleggen.


