
Jan Kroon is predikant
in Grijpskerk.

Op de proef gesteld

I 'Er zijn momenlen dat onze hoop op het

nulpunt belandt, Ground Zero bereil<t', schrijft

Tomas Halik. Dan zijn we teleurgesteld en

uitgeblust en zien we er Seen gat meer in. lk denk

dat we in2022 geregeld van zulke momenten met

elkaar delen in de kerl<. Ma¿r Halik schrijft ook: 'Als

een athelst zegt: God is er niet, dan bedoelt hij:

God is hier niet. Dat ben tl< met henr eens. f\4aar

onder één groot voorbehoud: Hij is hier nog niet.'

Ons geloof wordt soms zwaar op de proef gesteld

en sidderl en beeft, maarluist dan wordt het

ondersteund door de hoop. Daarnaast is ons

geloof geduldig. Als predikant kan ik alleen maar

' doorgeven wat ik zelf heb ontvangen. Wal ik
I' niet heb, kan ik ook niet delen. lk zie op clit

moment niet zoveel tekens van hoop, eerlijk

gezegd Maar als ik de naam van Jezus

' hoor, dan klinkt daarin ook altijd iets

nìee van toekomst en uitzicht Die

naam houdt me op de been en

k hooP dat anderen daar

ook iets van kunnen

merken.
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Tim van lersel (timvaniersel.nl) is

dementiedominee bij WoonZorgcentra
Haaglanden (WZH) en eth¡cus.

Niet alleen

'lk werk als geestelijk verzorger met mensen mel dementie en hun

naasten. Hoe ik hen hoop geef? Wat ik in diensten en in gesprekken

voorai probeer overte brengen is dat ze niet alleen zijn, dat God met

hen meegaat. Dat Hìjer is. Dat is, bijalle eenzaamheid en onrust die ze

soms eryaren, een belangriike boodschap. Het mooie van hel werken

hier is dat geloven heel basaalwordt Ook voor mezelf. lk ben opge-

groeid in een vrij cognitief geloof. Als theoloog word 1e ook zo opge-

leid: nadenken, uitpluizen, het geheim proberen te snappen. Hier valt

dat voor een groot deel weg Nadenken geeft niet per se de ingang.

Het gaat om het direct ervaren van God, hier en nu en met elkaar; het

besef dat Hij met je meegaat en dat je van daaruit leeft. De mensen

met wie ik werk kunnen dat niet zo goed verwoorden, en in miln

omgang met hen merk ik dat dat ook voor mijzelf geldt.

Omdat het zo eenvoudig is, maar ook een myste-

rie. Geloof is echt een kracht. En dat is

een hoopvolle gedachte.'
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