
Blogger en theoloog Alain Verheij (27) noemt zich
‘theoloog des twitterlands’, is auteur van een veel-
gelezen blog (www.alainverheij.nl) en laat daar-
naast ook op andere podia regelmatig zijn stem
horen. Religiecritici als Jeroen Pauw, Theodor Hol-
man en Dimitri Verhulst  lust hij rauw, getuige zijn
scherpe en goedgelezen stukken, waarin hij het
christendom te vuur en te zwaard verdedigt tegen
wat hij noemt ‘intellectuele luiheid’. 
Verheij is voor niemand bang, lijkt het. Maar wat
drijft hem? CW zoekt hem op in  Rotterdam waar
hij woont in een voormalig hotel. Twee kleurige li-
tho’s van Marc Chagall, de een over Jozef, de ander
over Issaschar, en een heuse aflaat aan de muur -
uit de  jaren ’60, vertelt Verheij - verraden zijn in-
teresse in religie. Bij nader inzien blijkt een
boomachtig kunstwerk met waxinelichtjes erin,
naast een leunstoel een brandende braamstruik
voor te stellen. “Ik omring me hier graag mee.”
Verheij werd in 2010 gegrepen door het bloggen.
“Ik preekte toen regelmatig in de Nederlands gere-
formeerde kerk. Na een preek maakte ik dan een
blogje. Het blog heette Vreemdgeluid. Mijn theolo-
giestudie leverde vervolgens zoveel bagage op dat
ik daarover bleef schrijven. Als ik schrijf gebeurt
er iets. Inmiddels is het bloggen een way of life, ik
zou niet zonder kunnen.” 

Je noemt jezelf ‘specialist in online en offline reu-
ring’. Hoe word je zoiets?
“Dat zit in mijn karakter, ben ik bang. Ik houd niet
van clichés. Ik heb iets ontwrichtends, voor mezelf
en voor anderen. Dat is ook de kern van mijn gods-
geloof: vrolijk ontwrichtend. In veel bijbelverhalen
zit een soort gein. Dat bleek goed bij mijn karakter
te passen. Ik houd van reuring. Ik hoop wel telkens
dat het opbouwend is, maar tegelijkertijd is het
ook noodzakelijk voor vernieuwing dat je een
beetje van je stuk gebracht wordt. In 2013 heb ik
me uitgeschreven uit de Nederlands gerefor-
meerde kerk en sindsdien beschouw ik mezelf als
randkerkelijk theoloog. Ik bezoek hier en daar ker-
ken, af en toe. Ik was getrouwd met een dominees-
dochter in de NGK. Ik zou zelf ook dominee
worden. Maar ik ben gaandeweg vervreemd van
die theologie. De vormen en de ethiek werden me
te star. Het is natuurlijk een cliché, maar het stand-
punt over homoseksualiteit bijvoorbeeld, daar kon
ik me niet in vinden. Er was te weinig ruimte. Ik
wilde de vrijheid me ontwikkelen en mijn eigen
geloofscrisis door te maken. Overigens voel ik he-
lemaal geen rancune. De NGK was een verademing
ten opzichte van de charismatische hysterie in de
pinksterkerk waar ik uit kom. Het was fijn om rus-
tig vanuit een traditie te geloven.”

Je  preekt  nog steeds, in allerlei kerken, van re-
monstrants tot evangelisch. Hoe zit dat?
“Ik heb dit jaar inderdaad een aantal preekbeurten
staan. Preken is het mooiste wat er is. Ik preek in
de eerste plaats voor mezelf. Ik zoek naar het con-
fronterende element in een bijbeltekst, daar voer

ik dan een gevecht
mee. In die worste-
ling gebeurt er iets.
Dan voel ik enthou-
siasme, je kunt het
een heilig enthousi-
asme noemen. Ik ga
ervan uit dat het in-
zicht dat ik opdoe
voor iedereen rele-
vant is. Dat kun je dan ook overbrengen. Het is
mooi als dat als je merkt dat dat gelukt is. Het laat-
ste lied wordt dan anders gezongen dan het eerste.
Het is een verhaal. De hele liturgie is een verhaal. 
Ik preek overal. Dat is het voordeel van randkerke-

lijk theoloog zijn.
Een lokale kerk kan
mij gewoon uitnodi-
gen. En: ik hoef geen
verantwoording af te
leggen van wat ik
blog.”

Je zei: toen was ik
nog getrouwd. 

“Je vroeg wat mij heeft gevormd. Ik was vijf jaar
lang getrouwd. We zijn gescheiden in de zomer
van 2014. Ik raakte in één keer al mijn zekerheden
kwijt. We deden veel samen. Maar nu had ik geen
huis meer, geen vrouw meer. En ook geen studie
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‘Geloven is voor mij een worsteli
In een nieuwe serie interviews gaat CW op zoek naar het persoonlijke geloof van christenen. Op welke manier heeft het geloof invlo    
doen en laten? Vandaag deel 1: blogger, theoloog, opiniemaker en enfant terrible Alain Verheij. Hij laadt de ene keer de woede van tw  
Nederland op zich, om de andere keer vriend en vijand te verrassen met een vlijmscherpe en rake reactie op mensen als Jeroen Pauw   
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Alain Verheij: “Ik denk dat ik pas een goeie theoloog kon worden na mijn persoonlijke failliet.”

‘Ik denk dat ik pas een goeie

theoloog kon worden na

mijn persoonlijk failliet’
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