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Inleiding 
In de afgelopen weken heb ik een aantal mensen gevraagd naar wie hun held is en waarom. Dat 
vonden de meeste mensen niet zo gemakkelijk maar ik heb een mooie verzameling antwoorden, hier 
komen ze: 
Mijn oma is mijn held, omdat ze een sterke en zorgzame vrouw is, 
Mijn docent omdat ze rust uitstraalt en geduld heeft en creatief is. 
Mijn buurvrouw is voor mij een held: Zij is ernstig psychiatrisch patiënt en heeft in het verleden 
meerdere zelfmoordpogingen gedaan. Nu wil ze leven, maar het leven is heel zwaar voor haar. Ze 
leeft met Jezus en ik vind haar een echte levenskunstenaar. 
Mijn moeder vanwege haar kracht. 
Mijn leermeester vanwege zijn energie, geloofskennis en creativiteit 
Mijn collega die los kan laten en zijn hart volgt 
Mandela die mensen die hem kwaad deden kon vergeven 
Moeder Theresa vanwege haar liefde voor kwetsbare mensen 
Angela Merkel die trouw blijft aan haar principes 
Mensen die onverstoorbaar en onzichtbaar goed werk doen/ 
Mijn broer omdat hij altijd wil helpen en ook altijd zijn eigen plan trekt. 
 
En natuurlijk heb ik nagedacht over de vraag wie is mijn held? En ik was daar een paar weken terug 
zo mee bezig, dat ik op een ochtend wakker werd en me mijn droom herinnerde: Ik had over Tim 
Keller gedroomd!  

Kennen jullie Tim Keller? 

Hij is echt een fenomeen. In hartje Manhattan, waar de ene na de andere kerk moest sluiten, begon 
hij in 1989 een nieuwe kerk, Redeemer Presbyterian Church. Inmiddels zitten daar iedere zondag 
bijna zesduizend mensen. Hij schreef een boek, The Reason for God, en drong onmiddellijk door tot 
de bestsellerlijsten. 

Hij is theoloog maar ziet zichzelf in de eerste plaats als prediker, pastor en kerkplanter. Hij schreef na 
zijn eerste boek nog een groot aantal andere boeken. Waaronder dit pareltje wat ik nog niet kende: 
hij is een overtuigde presbyteriaan, een gereformeerde in de Schotse traditie. Het is voor velen een 
verrassende en ook wat verwarrende combinatie. De een vraagt zich af: hoe kan zo’n vlotte New 
Yorker zo gereformeerd zijn? Terwijl het voor de ander de vraag is: hoe kan zo’n gereformeerde 
dominee zo bij de tijd zijn? 
En blijkbaar ben ik zo met die man bezig dat ik een paar maanden geleden zelfs over hem droomde. 
Laat ik niet ingaan op alle details van die droom, maar in die droom viel Tim van zijn voetstuk. Hij 
struikelde… en ik moest ervan huilen. Ik was zo verdrietig dat hij mijn held zo diep was gevallen. 
 
En toen ik nadacht over die droom bedacht ik me: ja het hebben van een held, iemand van wie je 
kunt leren, kan je zeker helpen in het leven en enorm inspireren. Maar je kunt ook ontgoocheld 
raken als je held van zijn voetstuk valt. 
Een week geleden vierden we Pasen. En de verhalen rondom de opstanding laten ook iets zien van 
de ontgoocheling bij mensen toen Jezus was gekruisigd en gestorven. 
Het verhaal van de Emmaüsgangers… in een bepaald opzicht was Jezus hun held en door zijn sterven 
aan het kruis was ook Hij van hun voetstuk gevallen. Ze vroegen zich af hoe hadden zij zich zo hadden 
kunnen vergissen? 
Ze waren verslagen, ontmoedigd en als Jezus dan aan hun zijde verschijnt en met hen oploopt, 
herkennen ze hem eerst niet. Zó bezig met hun eigen gedachten, waarin ze dreigen vastlopen. 



Dat Jezus dan verschijnt en met hen oploopt is geweldig. 
Een stukje met verslagen mensen oplopen. 
Ik vind dat een ontroerend mooi beeld. Ik zeg het vaak tegen mensen als ik hen coach. Ik loop een 
stukje met je op. Een stukje van iemands levenspad meelopen.  
En hoe groots dat Jezus die zojuist triomfeerde over zonde en dood, gewoon een stukje met mensen 
die vastlopen, in de knoop zitten en dan een stukje meeloopt 
En de ontgoocheling verdwijnt op het moment dat Jezus met hen de maaltijd gebruikt, heel intiem… 
het brood breekt en de zegenbede uitspreekt. 
Jaap Zijlstra verwoordt het in een prachtig lied als volgt: 
 
De Heer is onze reisgenoot 
Hij die ons zijn gezelschap bood 
En sprekend over kruis en graf 
Geduldig tekst en uitleg gaf, 
 
Zo valt een lang weg ons licht, 
De schrift opent een vergezicht. 
En brengt verdwaalden dicht bij huis, 
Verloren zonen komen thuis. 
 
Ik geloof dat elk mens, gelovig of ongelovig, verlangt naar dat thuiskomen. Naar houvast, naar dat 
gevoel dat er iemand met je oploopt. Die je de weg wijst, die je naar de waarheid leidt. Daarom 
vinden mensen houvast bij hun helden! 
Dan kom je al in de buurt bij het antwoord op die vraag: wat is de rol van een held. EN 
Hoe zit dat dan met de helden van onze tijd. 
Helpt het hebben van helden je in het leven (of kies je voor de antiheld?  
Waarin volg je je helden, waarin niet en waarom?   
Kun je zelf ook een held voor anderen zijn, of minstens een voorbeeld? Hoe en waarom? Hoe zie je 
het volgen van Jezus? 
 
Nou aan alle vragen kom ik misschien niet toe, maar ik kan wel een stukje met jullie oplopen en het 
hangt natuurlijk allemaal niet af van deze ochtend, want jullie hebben nog een heel weekend voor de 
boeg. 
 
Ik heb de inleiding in 2 delen verdeeld 
Deel 1 gaat over onze eigen helden en heldendom van deze tijd. 
Deel 2 gaat over Helden of heldendom in het licht van het evangelie. 
 
Deel even met je buurman of buurvrouw, in een paar minuten iets over jouw held? Wie is je held en 
vanwege wat dan? 
 
Deel 1  Onze eigen helden en heldendom van deze tijd. 
 
Om eens even stil te staan bij de antwoorden die ik kreeg op de vraag wie is jouw held en wat jullie 
zojuist aan elkaar hebben verteld hierover 
Er is wel een onderscheid: 
Enerzijds worden mensen helden genoemd vanwege hun kwaliteiten: hun creativiteit, hun kennis, 
hun visie, onverstoorbaarheid, doorzettingsvermogen, enz.  
In onze tijd kun je mensen als Elon Musk, Stephen Hawking of een ster als Beyonce helden noemen 
omdat hun intelligentie, hun creativiteit, hun zangkunst en commerciele vaardigheden hen beroemd 
maakte. Maar zijn het helden? Of zijn het beroemdheden, sterren?  
Welke mens zit er achter hun kwaliteiten en kunsten?  



Ik las iets over Elon Musk wat me raakte: (iedereen weet wie Elon Musk is? 
Hij is Zuid-Afrikaan Canadees-Amerikaans ingenieur en ondernemer en medebedenker en oprichter 
van Zip2 en Tesla en verantwoordelijk voor het succes van PayPal. ) 
Hij is enorm succesvol maar onder dat succes zit een gekwetst mens die over zijn vader het volgende 
schrijft: Mijn vader is een vreselijk mens, je hebt geen idee, mijn vader heeft een weldoordacht plan 
hoe hij kwaad kan doen. Bijna elke misdaad die je kan bedenken heeft hij gepleegd, bijna elke 
boosaardige daad die je kan bedenken heeft hij uitgevoerd. 
 
Als coach kom ik in aanraking met mensen die in de ogen van anderen succesvol zijn en dus soms als 
held worden gezien. Maar het is het topje van de ijsberg. David McCleland laat aan de hand van een 
ijsberg zien hoe we ons kunnen vergissen in de buitenkant van mensen. Boven de waterlijn bevindt 
zich het topje van de ijsberg. Dit is het zichtbare gedrag en kennis van mensen. Dit is wat we zien en 
we denken: Wooh wat een succes, wat een creativiteit, wat een kennis, wat een stem, wat een ster! 
Maar het is maar een topje. Want het grootste gedeelte van de ijsberg bevindt zich onder de 
waterlijn.  
Hier bevinden zich de ervaringen, de normen en waarden, de motieven, de onbewuste en 
onzichtbare overtuigingen, de drijfveren…  
En natuurlijk maakt wie de vader van Elon Musk hem niet tot een minder geloofwaardig mens, 
begrijp me niet verkeerd, wat ik wil benadrukken is dat onder dat succes, een mens zit met pijn en 
verdriet, met een verstoorde relatie met zijn vader! 
Als je zo nog eens naar jouw held kijkt, de held die je zojuist hebt genoemd naar je buurman of 
buurvrouw, kijk je dan anders… Heb je alleen naar het topje van de ijsberg gekeken? Wat zou er 
onder de waterlijn kunnen zitten? 
 
Het brengt ons ook direct bij onszelf… Wat laat jij zien? Je kracht? Je succes? Je perfecte leventje? 
Kwetsbaar zijn behoort  meestal niet tot onze foto’s op Facebook of Instagram! We associëren het 
niet met heldendom 
Kwetsbaar zijn behoort niet tot onze favoriete gevoelens. 
We zijn veel liever perfect en onaantastbaar. 
De bekende Amerikaanse schrijfster Brené Brown heeft een boek geschreven met de titel: De kracht 
van kwetsbaarheid. 
Ze schrijft daarin: “Kwetsbaarheid is geen vorm van zwakte en de onzekerheden, risico’s en emoties 
waarmee we elke dag worden geconfronteerd zijn geen vrijwillige keuzes. De enige keus die we 
hebben is hoe we ermee omgaan. 
Naarmate we meer bereid zijn onze kwetsbaarheid te erkennen en omarmen, zullen we meer moed 
en betrokkenheid tonen; 
Naarmate we ons meer afschermen van onze kwetsbaarheid zullen we meer vanuit angst en minder 
vanuit verbondenheid leven”  
 
Dus enerzijds worden mensen helden genoemd omdat ze dit topje laten zien! 
We kunnen ons blindstaren op dit topje! We denken dat we met helden te maken hebben omdat we 
alleen dit zien…  
En we lopen daarmee een risico: De held kan van zijn voetstuk vallen! 
En ook jijzelf loopt een risico als je alleen je sterkte, je succes en je perfectheid deelt. Want als je alles 
wat onder de waterlijn zit verbergt, kost dat enorm veel energie. Het sloopt je. En op den duur haken 
mensen af.  
Staar je niet blind op het topje van de ijsberg  
Maar ga de uitdaging aan om onder de waterlijn te kijken en te zien of dat wat er wordt 
weggehouden, of het onzichtbare wellicht een grotere schat is dan je tot nu toe had gedacht. 
Dat is niet voor iedereen gemakkelijk. Soms kun je dat ook niet alleen, heb jij daarbij hulp of steun 
nodig. Soms worden mensen door een ramp getroffen en worden ze op die manier bepaald bij wat er 
onder de waterlijn ligt. 



 
De zoon van de koning 
Een mooi verhaal over dat wat nog verborgen is gaat over een koning die oud wordt en zijn zoon die 
hem op zal volgen de opdracht geeft om zichzelf te leren kennen. En daarom stuurt hij hem de 
wereld in. En als hij na een jaar terugkomt bij zijn vader, vertelt hij wat hij allemaal heeft ontdekt: dat 
hij goed is in contacten leggen met mensen van alle rangen en standen, dat hij een goede conditie 
blijkt te hebben want hij heeft lange afstanden afgelegd en dat hij oog heeft voor de schoonheid van 
de schepping. 
Maar zijn vader is niet tevreden en zegt dat zijn zoon nog niet klaar is voor de troon. Hij stuurt hem 
naar het zuiden en zegt hem dat hij langs het kasteel van Olbia moet gaan. 
Als de koningszoon tegen zonsondergang aankomt bij het kasteel ziet hij dat het vervallen en is en 
onbewoonbaar. In het dorp ontmoet hij mensen aan wie hij vraagt hoe het zit met het kasteel van 
Olbia en dat hij daar naar toe wil. 
De mensen kijken hem met grote angstige ogen aan als ze vertellen dat het kasteel al jaren lang 
bewoond door kwade honden. Als je vlakbij durft te komen dan vallen de honden je aan. 
De zoon weet dat dit uiteindelijk de opdracht is die zijn vader voor hem heeft bedacht. En de 
volgende ochtend trekt hij vol goede moed de heuvel op, de blaffende honden tegemoet. 
Ze zien er angstaanjagend uit. En de hele dag en een hele nacht blijft de zoon rond het kasteel lopen, 
nadenkend, plannen maken hoe hij het kasteel kan betreden. 
De dag daarna raapt hij al zijn moed bij elkaar en probeert hij bij de blaffende honden in de buurt te 
komen. En dan begint hij met hen te praten. En zoals dat kan in verhalen komt hij met de honden in 
gesprek. Ze blaffen nog wel maar al pratende komt de zoon er achter dat de honden zo blaffen 
omdat ze een schat bewaken. En omdat hij de moed heeft om gehad om met de blaffende honden in 
gesprek te gaan, lukt het de zoon het kasteel binnen te komen, en vindt hij de schat. 
Als hij vele dagen later de schat aan de voeten van zijn vader legt, weet hij het al: Hij is klaar voor de 
troon! 
 
Herken jij in je leven die blaffende honden? Met wie je nog in gesprek moet gaan, om de schat te 
ontdekken die verborgen ligt…. 
 
Mensen die in zwakheid sterk kunnen zijn worden in de Bijbel helden genoemd. 
Paulus bijvoorbeeld. Die roemt in zwakheden, die zegt in Romeinen 8 
Deze mensen weten waar hun kracht ligt. Op welke rots zij zijn gebouwd. 
Ze laten zien waar in zij geloven, waar zij hun hun normen en waarden op baseren, van hun bewuste 
of onbewuste drijfveren of overtuigingen. Die laten zien dat hun leven gebaseerd is op meer dan het 
zichtbare. 
Dan kom je bij helden als Mandela, moeder Theresa of die mensen die zich onzichtbaar en 
onverstoorbaar inzetten voor hun medemens. Ze laten de hele ijsberg zien en niet alleen het topje. 
Mensen genoemd die in moeilijke omstandigheden kracht of geloof lieten zien. 
Onder druk werd kracht zichtbaar. 
 
In zwakheid sterk zijn! 
Dan heeft heldendom veel meer te maken met moed, dan met het hebben van bepaalde kwaliteiten. 
Met het onverwachte doen. 
Met sterk zijn in zwakheid.  
Er zit een verrassing in: 
Je zou niet denken dat iemand nog zou kunnen vergeven na alles wat hem is aangedaan. 
Je zou niet verwachten dat iemand nog levenslust heeft na zoveel tegenslag 
Je snapt het niet dat iemand die pijn heeft en lijdt toch nog dankbaar en vreugdevol kan zijn. 
Het is die tegenstelling van zwakte en moed die mensen tot helden maakt. 
En die weg is onze Heer Jezus zelf gegaan. 
Hij vernederde zich tot de dood…Ik lees Fil 2 



 
PAUZE 
Deel 2 Helden in het licht van het evangelie 
 
Een held die we tegenkomen aan het begin van het leven van Jezus is de man van Maria, Jozef de 
timmerman uit Nazareth die de vader van Jezus mocht zijn. 
Misschien wel de vergeten held van Kerst. En ik heb al vaak rond kerst gepreekt over Jozef. Er is ook 
een heel mooi liedje van Martijn Buwalda. 
Vorige week vond ik op internet een boekje van Tim Keller wat ik nog niet kende: meteen gekocht en 
er gebruik van gemaakt omdat hier 3 elementen van moed in worden genoemd, aan de hand van het 
leven van Jozef die ons kunnen helpen om in het licht van het evangelie hierover na te denken. 
We kennen denk ik allemaal het verhaal van deze Jozef uit Nazareth: 
Hij leefde in een donkere tijd. Romeinse bezetting 
Verloofd met Maria, die zwanger bleek te zijn, maar niet van hem.  
Omdat hij weet dat hij niet de vader is besluit hij de verloving te verbreken. 
Maar dan verschijnt een engel die zegt: trouw met haar 
Ze is zwanger door de Heilige Geest 
 
En dan komen er 3 elementen van moed naar voren. 
 
1. Als Jozef doet wat de engel van hem vraagt, nl trouwen met Maria, dan zal hij de moed nodig 
hebben om de minachting van de wereld te accepteren. 
In de schaamte- en eercultuur van die tijd was het not-done om voor je huwelijk zwanger te raken. 
En dat is dan nog zwak uitgedrukt. 
Het gevolg van een ongewenste zwangerschap is dat zowel Maria als Jozef sociaal buitengesloten en 
afgewezen zullen worden. Ze zullen voor altijd tweederangs burgers blijven. 
Dus is de boodschap: als je Jezus toelaat in je leven kun je een flitsende carrière wel vergeten. 
En dat is nog maar het begin. 
Er is moed voor nodig om de hoon van de wereld te verdragen. 
Straks is de vraag of je dit herkent? 
In veel niet-westerse samenlevingen kan het uitkomen voor je christelijk geloof een bedreiging voor 
je leven zijn. 
Dat gaat hier in NL nog wat ver maar er is in toenemende mate wel sprake van hoon en spot voor wie 
vasthoudt aan de klassieke christelijke opvattingen. 
Er is moed voor nodig om daarmee om te gaan. 
Voorbeeld 
Ik voel me kwetsbaar en heb moed nodig wanneer ik gevraagd wordt een begrafenis te leiden in de 
kerk terwijl ik weet dat het merendeel ongelovigen zijn. Dat zit zo: nadat ik was genezen van kanker 
in 2005 bezocht ik regelmatig kankerpatiënten. Dat trekt je aan. Lotgenoten. 
Hen bemoedigen, nabij zijn. 
Soms genazen mensen, soms niet 
Dan bleef ik erbij en vroegen mensen me of ik de begrafenis wilde leiden en zo komt het gemiddeld 2 
a 3 keer per jaar voor dat ik voorga in zo’n dienst. Mensen schromen soms om de dominee te vragen, 
want de afstand tot de kerk is groot en ik ben dan geen dominee maar kan wel goede woorden 
zeggen. 
Laatst nog werd ik daarvoor gevraagd en dan voel ik de spanning die er is om over God te spreken. 
Welke woorden kies je dan… 
Verleidelijk stukje over zielzorg boek Margriet 
 
 
 
 



2. Er is moed voor nodig om het recht op te geven de baas te zijn over je eigen leven. 
Voorbeeld van Jozef: Hij moest het recht opgeven zijn eerstgeboren Zoon een naam te geven. In die 
patriarchale cultuur was het het absolute recht van de vader om zijn kind een naam te geven. Maar 
de engel ontneemt hem dat recht! 
Door hem de naamgeving te weigeren zegt de engel: Als je Jezus toelaat in je leven, ben je niet zijn 
manager. Dit kind dat geboren gaat worden is JOUW manager. 
Ik hoor het vaak: mensen zijn op zich wel geïnteresseerd in het christelijk geloof maar niet als 
christen zijn betekent dat je dit moet doen of dat moet laten. 
Gesprekje met Petra, collega- Leeftijdsstress. Eeuwig leven. Ja maar dan mag ik niets en dan moet ik 
van alles. Nou ja het kost je wel wat. Maar het geloof is ook een geschenk. Ja maar jij bent wel een 
leuke gelovige… 
 
Voorbeeld Elisabeth Eben Haezer. 
 
3. De moed om te erkennen dat je Gods vergeving en bevrijding nodig hebt 
De moed om te buigen. 
De bereidheid om te zeggen: Ik zit fout. Ik heb God niet lief met heel mijn hart, mijn hart en ziel, mijn 
kracht en verstand. Ik houd niet van mijn naaste als van mijzelf. En daarom ben ik schuldig. Ik heb 
vergeving en vrijspraak nodig. 
En er is moed voor nodig om deze dingen toe te geven. Omdat het betekent dat je je oude zelfbeeld 
weggooit en een nieuw zelfbeeld krijgt door Jezus Christus. 
En werkelijk dat is de basis voor alles. Voor alles wat je nodig hebt, voor alles wat God je kan geven 
door Jezus, alle troost, alle hoop, alle blijde nederigheid en al het andere. 
 
Persoonlijk 
In 2003, inmiddels al 15 jaar geleden bleek een ernstige vorm van lymfeklierkanker te hebben. Toen 
de artsen mij met een zorgelijke ernstig gezicht deze moeilijke boodschap kwam brengen en 
vervolgens weer vertrokken lag ik daar alleen, het was midden in de nacht op de eerste hulp. Er zou 
zo wel een verpleegster komen. 
Maar die paar minuten daar alleen zal ik nooit vergeten: 
Je zou denken dat je dan God vraagt om een wonder om je te genezen, of dat het alsjeblieft NIET zo 
blijkt te zijn, dat de artsen zich vergisten… 
Maar tot mijn eigen verbazing kwam er een intense blijdschap over me en kon ik maar 1 dingen 
denken: IK BEN GERED! Door het volbrachte werk van Jezus aan het kruis op Golgotha ben ik gered! 
Ik riep tot U o Heer en ik werd gered. Dat lied begon ik te zingen. 
Ik besefte op dat intense moment dat het helemaal niet ging om mijn lichamelijke genezing of om 
een wonder maar dat het ten diepste ging en gaat om de vergeving van mijn zonden: IT IS WELL 
WITH MY SOUL. 
Door Jezus’ lijden en sterven, door zijn dood, zijn immense kwetsbaarheid kon ik mijn duisternis 
tegemoet gaan. Ik werd daardoor in staat gesteld om zelf ahw onder de waterlijn te duiken, en mijn 
eigen sterfelijkheid onder ogen te zien. 
 
Dat Jezus dat voor mij heeft gedaan. Uit liefde. Vrijwillig. 
Dat geeft mij de moed om zo nu en dan met vallen en opstaan een held te zijn. 
Want Hij roept de liefde in mij wakker en Hij helpt me hem centraal te stellen in mijn leven en Hij is 
met mij Alle dagen. 
En met jou, met jullie , alle dagen  totdat Hij komt. 
 
 
Karin Smit 

 


