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meer, want ik deed
een onderzoeksmas-
ter en die was klaar,
die zomer. Ik was 25
jaar, en woonde weer
bij mijn ouders in
mijn tienerkamer. Ik
zag mijn leven tot
dan als een succesver-
haal, een stijgende
lijn. En nu moest ik
het opnieuw uitvin-
den. Ik ben al mijn
Twittercontacten die
ik toen had in het
echt gaan ontmoeten.
Ik had van het geloof
wel een kern behou-
den, namelijk dat het
christelijk geloof bete-
kent, dat uit dood
nieuw leven voort-
komt, en dat dat het
verhaal van God met
mensen is. Die tijd bij
mijn ouders was een
periode waarin ik
mijn studeerkamerge-
loof kon toetsen aan
de werkelijkheid.
Alles kreeg nieuwe
diepte door de rouw
waarin ik zat. Ik denk
dat ik pas echt een
goeie theoloog kon
worden na die val van
mij, mijn persoonlijk
failliet.”
“Ik heb ervan geleerd
dat ik de ander nodig
heb. Dat kan de Ander
met een hoofdletter
zijn, het omvat God
en mens. Ik heb mijn
ouders, geloof, vrien-
den. Daarvoor dacht
ik dat ik mezelf zelf-

standig kon hooghouden. Een goede theoloog
moet gebrokenheid goed kennen. Ik stond op mijn
21e al op de kansel. Nu denk ik: snotneus, wat
deed je daar. Op mijn 27e ben ik dat nog steeds,
maar dit is het verhaal dat in al mijn blogs op de
achtergrond meezingt.” 

Je steekt veel energie in het repliceren van uitin-
gen van opiniemakers over religie, zoals Dimitri
Verhulst en Jeroen Pauw, Theodor Holman. “Ik heb
weleens het idee dat ik de enige ben die het durft.
Een bepaald type medium is zo religieblind. Theo-
dor Holmans column waar ik een reactie op heb
geleverd, ging uit van een heel zwartwit gods-
beeld. Als theoloog kan ik dat fileren. Ik kan het

ook mediatechnisch analyseren: het ontbreken
van wederhoor bijvoorbeeld. Ik reageer op dat
soort atheïsten omdat ik dat toevallig kan, ik ben
brutaal, ik spot ermee, ik vind het leuk om te
laten zien dat een zelfbewust gelovige sympathie-
ker kan zijn dan een militant atheïst. En wat me
drijft is ook dat het spannend is. Het is veel span-
nender om te bekijken wat er met God gebeurt als
je hem op tafel bij Jeroen Pauw legt.”
“Wat ik merk, is dat de oude allergie weg is. Het
christelijke verhaal kan daardoor heel mooi het
gesprek met de hedendaagse cultuur aangaan, als
een tegenover maar ook als aanreiker van verha-
len uit een traditie die al eeuwen meegaat. Daar
geloof ik in, en ik heb nog nooit meegemaakt dat
het doodsloeg in gesprekken hierover met wie dan
ook. Mijn roeping is, om zowel de kerk als de hei-
denen te bekeren. Ik probeer net zo vrolijk uit te
halen naar allebei. Daar ben ik eigenlijk fulltime
mee bezig. Ik werk drie dagen per week in een
commerciële baan: ik verdien mijn geld als admi-
nistratief medewerker. De tijd eromheen ben ik
aan het verzinnen waar mijn volgende blog weer
over zal gaan. Het is altijd weer een verrassing als
dat herkend en gelezen wordt. Mijn blog be-
schouw ik eigenlijk als een soort publiek theolo-
gisch dagboek.” 

Wat opvalt is dat je vaak de christelijke God verde-
digt. Wat raakt jou persoonlijk in het geloof?
“Ik zou niet zonder kunnen. Ik bleek het niet los
te kunnen laten. Wat dat betreft ben ik denk ik
ook een klassieke theoloog. Ik ben nog steeds wei-
nig gelukkiger dan als ik met een tekst van 2500
jaar oud bezig ben, wat ik nu ook doe tijdens mijn
promotieonderzoek. Ik heb een master Hebrew
bible studies gedaan - dat is weinig anders dan
door de Hebreeuwse bijbel kruipen. In Jesaja zit
alles wat je hoopt van een kunstenaar, een schrij-
ver, een profeet. Dat vind ik terug in de muziek
van Leonard Cohen, Bob Dylan en Nick Cave.
Cohen zegt overigens zelf dat hij hevig is beïn-
vloed door Jesaja. Hij is nog steeds joods, hij noemt
zich joods-boeddhistisch. Jesaja, met zijn visioe-
nen, daar zitten alle thema’s in die je zoekt. In Je-
saja, ook in Genesis trouwens, raak ik nooit
teleurgesteld. Ik blijf gefascineerd door die Bijbel.
Ik heb een mateloze waardering voor met name
het Oude Testament. Het is dus eigenlijk heel klas-
siek wat mij raakt in het geloof.”

Je neemt het op voor de kerk, tegelijkertijd ben je
er bewust geen lid van. Wat geloof je nu eigenlijk?
“Eigenlijk geloof ik niets meer, maar tegelijk ge-
loof ik alles. Het lukt me eigenlijk bijna nooit om
te geloven en het lukt me ook bijna nooit om niet
te geloven. Een bijbelverhaal waar ik steeds weer
naar terugkeer is dat van Jacob. Hij worstelt de
hele nacht - ik laat je niet gaan tenzij je me zegent.
Je verliest niet van God, maar je zult je hele leven
mank blijven. Dat is voor mij de samenvatting van
een geloofsleven.”

Krijg je wel het verwijt dat je niets meer gelooft?
“Ik spreek mezelf tegen, in die zin snap ik het wel.
Dat is dialectiek. Maar de werkelijkheid is ook een
paradox. Ik denk dat mensen behoefte hebben aan
duidelijkheid, aan hokjes. Ik heb veel ontkerke-
lijkte vrienden. Die vinden me te vroom. Maar
mijn vrome vrienden vinden me blasfemisch, een
spotter. Dat gebrek aan duidelijkheid irriteert en
fascineert blijkbaar.”

Op kritiek van buitenaf  op de kerk reageer je heel
scherp. Tegelijkertijd presenteer je jezelf als bui-
tenstaander. Zit er een innerlijk conflict in jou?
“Ik denk vaak: blijf met je gore rotpoten van onze
gore rotkerk af. Er is veel mis, maar er is ook zo-
veel in het christendom waar ik veel van houd.
Mijn kritiek op de kerk is diep doorvoeld. Ik houd
veel van de kerk. Ik hoop daarom erg dat het ver-
haal niet dood wordt gepreekt. Als je een schat in
handen hebt - dat is het christendom - dan snap ik
niet hoe je het voor elkaar krijgt om die zo dof te
krijgen door kerkelijk falen. Zodra dat gebeurt, sla
ik daarop aan. ”

Geloven groeit vaak tegen ervaringen en mensen
op. Wat zijn voor jou voorbeelden?
“Mijn ex-schoonvader heeft mij op een bepaald
spoor gezet in de theologie en het schrijven en
spreken daarover. Ik heb daar een beetje mijn
eigen draai aan gegeven, maar dat is nog steeds de
kern van wat ik doe. Momenteel ben ik in de theo-
logie ook heel erg benieuwd naar Tomas Halik. Hij
heeft veel te melden als het gaat om het gesprek
aan te gaan met rand- en onkerkelijken. In mijn
blogs probeer ik een geleende versie van wat hij
zegt populair te maken. En verder zijn kunste-
naars als Dylan, Cohen en ook de filmmaker Lars
von Trier voorbeelden. Allemaal mensen die iets
raken, een diepe waarheid. Mijn taak als blogger
is om dat zonder kitsch in gesprek te laten zijn
met het christendom.”

Je noemt je randkerkelijk theoloog. Is er in geen
enkele kerk plek voor jou? Waarom word je niet
katholiek?
“Ja, daar heb ik wel aan gedacht, vanuit de ge-
dachte: dat komt het dichtst bij de kerk van alle
tijden. Eerlijk gezegd: ik woon momenteel op een
hotelkamer, een beetje als een pelgrim. Het is niet
mijn ambitie  om randkerkelijk te blijven. Dit past
goed bij de fase waarin ik nu zit. Maar ik vind het
sympathieker om me te committeren aan een lo-
kale gemeente. Ik sluit niet uit dat ik dominee
word. Ik zeg weleens voor de grap: gewoon ge-
meentelid, dat wordt hem niet. Dat is mijn eigen-
wijsheid. Ik word of dominee, of onkerkelijk.” 
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