WAT BEZIELT JE?

Theoloog Henk Bakker:

‘Crises maken het leven
waardevoller’
Sinds zijn bekering kun je niet meer een-op-een met theoloog Henk Bakker afspreken:
altijd staat Jezus Christus ertussen, is Hij erbij. Toch ervaart de hoogleraar, die de
nodige klappen te verduren kreeg, daar soms maandenlang niks van. “Ook als ik Hem
niet ontwaar, sta ik met een kinderlijk verlangen in de wachtstand.”
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WAT BEZIELT JE?
Wat bezielt je? Wat
drijft je? In deze serie
interviews gaan we in
gesprek met mensen
die hun inspiratiebronnen prijsgeven.

Tekst: Wilfred Hermans Beeld: Goed Folk

Het is niet enkel theologie wat de klok
slaat bij prof. dr. Henk Bakker (59). Als
kind was hij gefascineerd door astronomie, en dat is hij nog steeds. En hij houdt
van sport. “Tot vier jaar geleden rende ik
vier, vijf keer per week vijf kilometer, maar
om gezondheidsredenen ligt dat al een
tijdje stil. En ik speel elke dag gitaar. Ik
tokkel, sla, zing iets.”
Is er een lied dat dicht bij uw hart ligt?
“Zeg maar ‘je’ en ‘Henk’. Ja, wat vaak
spontaan in me opkomt, is ‘Fairest Lord
Jesus, Lord of all nations’.” Hij zingt het
voor, niet onverdienstelijk. “Een heel oude
hymne. Dit lied reist al sinds de jaren 70
met me mee. Ik hou van een juichstemming, maar nog liever zoek ik de verdieping, in de taal, of in verwondering.”
In wat voor gezin ben je opgegroeid?
“In een gereformeerd-synodaal gezin. Mijn
ouders waren een beetje kerk-moe, gingen
niet vaak meer. De preken waren hoogdravend, moeilijke zinnen, uitsloverij. Het was
in de nasleep van de hippietijd en zo leefde
ik ook. We werden behoorlijk vrijgelaten.
Als middelste kind vond ik dat geweldig, ik
ondernam van alles.”
Zoals?
“Je leefde van weinig, was sterk op relaties
gericht, nam boude politieke standpunten
in, D66-georiënteerd. Ik hield spreekbeurten over legbatterijen, was een tijdje vege-

‘Ik liep met lang haar soms
blootsvoets door de stad’
tariër, liep met lang haar soms blootsvoets
door de stad. Mijn vrienden en ik waren
maatschappijkritisch, maar geen nerds;
we dansten veel, maar goed, we dronken
ook veel.”
Heb je ergens spijt van?
“Ja. Ik kon erg ongenuanceerde uitspraken
doen en die houding heeft relaties gekost.
Gasten met wie ik een diepe vertrouwdheid had opgebouwd – en dan zo onbehouwen zijn.”
Wat zei je dan?
“Mensen die een auto zouden gaan rijden,
schreef ik af. Vanwege die auto, ja. De
tekst van de Club van Rome was net verschenen, in 1972. Hetzelfde gebeurde toen
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ik tot geloof kwam, ook toen heb ik me
door mijn houding van mensen vervreemd,
vriendschappen verloren.”
Alsof jij het licht had gezien en zij niet.
“Ja, ja. Het speelt mee dat ik de 20 nog
niet was gepasseerd en in mijn naïviteit
onhandig was. Bovendien waren het de
chaotische jaren 70. Maar ik zou dat graag
overdoen.”

Tot op het bot veranderd
Henk kwam ‘simpel’ tot geloof door het
evangelie te lezen. Het was de hete zomer
van 1976. “Tijdens een wandelingetje op
blote voeten door Harderwijk liep ik een
tent binnen, zo’n evangelisatietent, waar
ik met mensen aan de praat raakte. Er
zou net een film draaien, The Cross and the
Switchblade, over Nicky Cruz. Ik was al geïnteresseerd in religie, teksten en tradities,
en na die avond ben ik het evangelie gewoon gaan lezen. Vanaf toen ging het snel.
Wat me raakte, was dat er zo normaal over
Jezus werd gesproken en hoe begrijpelijk
ik het evangelie vond; er was geen woord
Spaans bij. Ik las het als historisch document, maar tegelijkertijd bracht het mijzelf
in gesprek met vraagstukken waar ik mee
zat. Maanden later was ik diep overtuigd:
ik wil christen zijn. Ik ging Bijbelstudies
volgen bij Youth for Christ, waar dezelfde
debatcultuur heerste als bij ons thuis. Dat
heeft me ook tot baptist gemaakt. Ik kan
niet in een kerk zitten met de houding:
giet het maar over me uit. Nee, ik wil in
gesprek zijn, elkaars hart zien en samen
ontdekken wat Christus ons wil geven.”
Wat was de grootste verandering na je bekering?
“Ik ben fundamenteel anders naar mensen gaan kijken. Er kwam meer ruimte,
barmhartigheid, liefde. Dat heeft me
veranderd. Ik heb met tranen in de ogen
de Bijbel gelezen omdat ik besefte: deze
woorden maken me tot een ander mens. Ik
wilde gaan leven als Jezus, en merkte dat
veranderingen gaandeweg plaatsvonden.
Ik heb geen
een-op-eenrelatie meer met mensen:
overal staat Christus tussen, is Hij erbij.
Dat is voor mij de kern van christelijke
spiritualiteit en die ervaring heeft me tot
op het bot veranderd.”
Want wat voor gesprek zouden we nu voeren als
Christus er niet tussenin stond?
Met een grote glimlach: “Dat kan ik me
dus niet meer voorstellen! Ik kan het niet
terugdraaien.”

En hoe merk je dat in de praktijk?
“Ik denk niet gauw meer in onmogelijkheden, maar in uitdagingen. God is erbij,
dus Here God, geef ons toch de wijsheid
hiermee om te gaan. Als ik in een tram of
bus sta, kan ik ontroerd zijn als ik mensen
zie; daar zit niet zomaar iemand, maar een
universum op zich, een groot raadsel, een
eeuwige ziel. Ik heb weleens gedacht dat
je zo iemand namens Christus zou moeten
omarmen.”
Waarom zou je dat bij een gedachteoefening
laten?
“Als ik dat echt zou doen, dan gebeuren er
gekke dingen.” Weer die lach. “Maar soms
doorbreek ik het stilzwijgen. Ik herinner
me een moment in de trein dat ik aan
iemands gezicht kon aflezen dat het niet

’Die vragende
houding naar God
toe maakt het leven
waardevol’
goed ging. Ik zei: ‘Heb vertrouwen, houd
geloof in de kracht van het leven – en als je
er klaar voor bent, vraag God dan eens...’
Kijk, je kunt het evangelie niet in een split
second helemaal uitleggen.”
Hoe reageerde die persoon?
“Met een zin als: I’ve been there. Ofwel:
ik heb dat al geprobeerd en het heeft
niet geholpen. Dat is teleurstellend, ja.
Maar het kost me geen moeite om zulke
gesprekken aan te gaan. Ik ben vroeger
ook vaak van deur tot deur gegaan en dat
leidde soms tot mooie ontmoetingen. Ik
heb de behoefte om troostrijk aanwezig te
zijn, met authentieke interesse. Zo was Jezus. Voortdurend pleegde Hij interventies,
door een woord of een gebaar. Interventies zijn verlossend. ‘Ik was eenzaam, wat
fantastisch dat jij langskomt!’ Presentie is
interventie.”
Kun je een bijzondere ‘ingreep’ van God in jouw
eigen leven noemen?
“Beslist, zelfs een levensveranderende
interventie. Toen ik nog voorganger was,
wilde ik promoveren – dat is een roeping
op mijn leven – en daar leek op een gegeven moment in een bepaalde werksituatie
geen ruimte voor, hoewel ik het in mijn
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eigen tijd zou doen. Toen zeiden mijn
vrouw en ik: ‘Dan gaan we weg uit deze
gemeente.’ Op het hoogtepunt van deze
crisissituatie, tijdens een vergaderweekend van leidinggevenden, stond een van
de aanwezigen op. Ze vertelde ons dat ze
een profetisch beeld had gekregen: de
geborduurde vlinder op haar nachtkastje
kwam opeens tot leven, waarna er een
stolp overheen werd gezet. ‘We moeten
hem laten gaan,’ zei ze. Toen stond een
ander op, iemand die tot die tijd behoorlijk
kritisch was over mijn plannen en opeens
emotioneel werd. ‘Vanmorgen deed ik
mijn ogen open, en aan mijn voeteneind
zat een vlinder.’ Bijzonder, want het vroor.
‘Ik heb er een prullenmand overheen
gezet; kom maar mee’. We liepen ernaartoe, pakten de vlinder op en hebben ’m
samen buiten laten gaan. Perplex was ik!
Man, wat een interventie. Dat soort dingen
is wel vaker gebeurd, maar ik praat er niet
veel over.”

het verlangen is juist op Hem gericht. Ook
als ik Hem niet ontwaar, sta ik met een
kinderlijk verlangen in de wachtstand. Als
predikant en theoloog probeer ik mensen
naar hun fundamentele honger en dorst
te leiden. Samen leren smachten, zodat
iemand uiteindelijk zegt: ‘Ik ga weer eens
naar de kerk; ik wil op een koor.’ Er is zelfs
een vak dat daarop gericht is: mystagogie.
Helpen hunkeren.”
Heb je nooit de waaromvraag gesteld?
“Ik denk het niet. Frappant, vorige week
spraken mijn vrouw en ik daar nog over...
Ze is chronisch ziek, een auto-immuunziekte. Vorig jaar deze tijd was ze in het

‘Ons eerste verlies was dat we zelf
geen kinderen konden krijgen’

Helpen hunkeren
Ondanks zijn ervaring dat Jezus altijd
present is, zijn er lange periodes dat Henk
die aanwezigheid niet ontwaart. Tijden van
enorme dorst en honger. “Een situatie kan
zoveel van me vragen dat ik voortdurend
naar mijn honger en dorst word gedreven.” Hij wijst op een foto in de boekenkast. “We hebben twee schatten van
dochters geadopteerd. Ons eerste verlies
was dus dat we zelf geen kinderen konden
krijgen. Niet lang daarna overleed mijn
broer, nu dertig jaar geleden. Hij werd 32,
ik was drie jaar jonger. De onmacht die
je dan als familie voelt, is verschrikkelijk.
Twee jaar na zijn dood overleed mijn moeder, mede aan een gebroken hart, denk ik.
Ze is 64 geworden. Op zulke momenten is
de dorst zo pertinent aanwezig dat ik eronder bezwijken kan. Maar nooit los van God,

Personalia

• Prof. dr. Henk Bakker werd in 1960 geboren in Haarlem.
• Werkte vijftien jaar als predikant.
• Doceert aan de Christelijke Hogeschool Ede, de Vrije
Universiteit Amsterdam en aan het Baptisten Seminarium.
• Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar aan de VU op de
McClendon Chair for Baptistic and Evangelical Theologies.
• Is auteur en coauteur van meerdere theologische boeken en wetenschappelijke artikelen.
• Getrouwd en vader van twee volwassen dochters.
• Woont in Lelystad en is daar lid van de baptistengemeente.
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ziekenhuis en wisten we niet hoe het zou
lopen. Toch hielden we beiden die dorst
naar God vast, als een hert dat verlangt
naar water – ook al duurde die periode
maanden en had het soms meer weg van
een kwelling.”
Hoe ga je daarmee om?
“Ik laat het binnenkomen. Soms – en dat
zeg ik ook tegen mijn studenten – is het
goed om gewoon te gaan zitten, de kluiten
aarde in je handen te pakken, de smurrie
te voelen. Moeilijk, want we zijn gewend
om stante pede geholpen te worden.
Terwijl ik uit eigen ervaring – ondersteund
door wetenschappelijk onderzoek – kan
zeggen: crises horen bij het leven. We
zingen zo makkelijk: ‘Toen ik in de put zat,
trok Hij mij eruit’, maar misschien ervaar
je juist beter wat leven is als je wat langer
onderin die put blijft zitten en ervaart dat
het hartstikke donker is. Die vragende
houding naar God toe maakt het leven
waardevol.”
Waarom?
“Je kunt tot op zekere hoogte met elkaar
oplopen, totdat er een bocht komt en je
elkaar los moet laten. Ik kan jouw lijden
niet overnemen. Filosofen als Sartre, Heidegger en Camus zeiden dat al: geen mens
ontkomt eraan z’n eigen leven te leven
en uiteindelijk z’n eigen dood te sterven.
Maar als je weet: ik kan jouw lijden niet
overnemen, maar wel bij je zijn en naar je
luisteren, weet dan ook dat God daar veel
dichterbij kan komen.” Een octaaf hoger:

“En uiteindelijk gá je dood. Waarom rennen we weg voor dingen die onontkoombaar zijn?”
Wat nu als je, na alle verliezen die je geleden
hebt, ook je vrouw zou verliezen? Is dat niet je
diepste angst?
“Ja... Een paar jaar geleden was ik bijna
burn-out, mede door een te snel werkende
schildklier. Maar ook de jarenlange zorgen
om mijn vrouw hadden ermee te maken.
De combinatie van klachten maakt haar
ziek-zijn onzeker en angstig. Om ruimte te
vinden om met die onzekerheid te dealen,
schreef ik een mail aan kerken waar ik
gedurende het seizoen zou preken met de
mededeling dat ik niet kon komen. Het
duurde wel een half uur voor ik het eerste
mailtje kon versturen. Klik... En toen ben
ik, nou ja, in de kluiten gaan zitten. Die
periode heeft maanden geduurd en was
nodig. Toen de situatie vorig jaar zo onzeker was en onze dochter ging trouwen, was
ik bang dat mijn vrouw dat misschien niet
mee kon maken. Onverteerbaar.”
Heb je ooit overwogen te stoppen met werken
en elk moment samen door te brengen?

“Ja, dat speelt weleens door m’n hoofd.
Maar het hoogleraarschap is een roeping.
We hebben er samen naartoe gewerkt
en laten het niet zomaar los, dat is op dit
moment gelukkig niet aan de orde.”
Maken de verliezen in je leven je tot een betere
pastor?
“Weet ik niet...” Denkpauze. “Goede
vraag. Het maakt je in ieder geval voorzichtig. Dat creëert ruimte bij de ander,
wat zeker pastoraal is. Vertellen over je
pijn en verdriet maakt onderdeel uit van
het op adem komen. Authentiek bevraagd
worden, heeft mijzelf ook geholpen. Al
pratend kom je samen tot inzichten. Dat
heeft me meer sociale intelligentie gegeven.”
Wat is het geheim van een goed huwelijk?
“Veel praten. Verlossend praten. Aan de
ditjes en datjes voorbij. Waarom irriteert
een tandenborstel die verkeerd staat? Omdat je niet aan de onderliggende vragen
toekomt; hou je nog van me? Waarom zie
ik je zo weinig? Voor zulke gesprekken
moet je de tijd nemen. Een enorme uitdaging voor jonge stellen, die staan zo onder

druk en móeten zo veel. Is er nog tijd en
ruimte om je te vervelen? Awee Prins,
filosoof en docent aan de Erasmus Universiteit, schreef daar een schitterend boek
over: Uit verveling. Hij schreef het daadwerkelijk uit verveling, en benadrukt het nut
daarvan; het maakt je intelligent om je aan
verveling over te geven, je gaat mijmeren
en stijgt als het ware boven jezelf uit. Gek
genoeg hoor je tegenwoordig steeds vaker
positieve geluiden over verveling, het is
zelfs hip en charmant geworden. Nou,
dáár kan ik niet goed tegen, hoor! Prins zei
het tien jaar geleden al en andere filosofen
nog veel eerder – we lopen achter.”
Heeft een hoogleraar nog tijd om zich te
vervelen?
“Genoeg! Ik kies er soms voor.”
Hoe ziet dat eruit?
“M’n agenda leegmaken en een stukje
lopen. Lummelen. Slaperig worden, of
chagrijnig. Vallen over ditjes en datjes,
een tandenborstel die verkeerd staat. Niet
te genieten zijn – en daar dan doorheen
gaan.”
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