
Thema: Held en houvast 

Gemeente, 

Vandaag richten we onze aandacht op de held in een verhaal. We lezen uit het Bijbelboek 
Psalmen, psalm 119 vers 105 en 106: “Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op 
mijn pad. Ik zweer mij te houden aan uw rechtvaardige voorschriften, en ik zal mijn eed 
gestand doen.” 

Gemeente,  
In onze moderne tijd bieden traditionele kaders steeds minder houvast en richting. 
Mensen zijn daarom op zoek naar nieuwe oriëntatiekaders, binnen en buiten zichzelf. Een 
lamp voor hun voet, een licht op hun pad. Een spannende vraag is wat de christelijke 
traditie daarbij te bieden heeft. Met haar rituelen, symboliek,  gemeenschap en moraal. 
Veel denk ik, als je het maar op open wijze aanbiedt. En als je maar gebruik maakt van de 
rijke schat aan verhalen die de Bijbel bevat. Daarover gaat het vandaag. Hoe kunnen 
verhalen houvast geven, Bijbel- en filmverhalen. Uw verháál met ons God is een lamp 
voor mijn voet, een licht op ons pad. 
Veel Bijbelverhalen kennen een hoofdpersoon, de held van het verhaal. Abraham, Mozes, 
David, Jezus, om een paar van de allerbelangrijkste te noemen. Die hoofdpersonen, die 
bijbelse helden, worden meestal niet als held geboren. Ze lopen weg voor hun roeping, 
struikelen, falen en krabbelen weer op. Pas gaandeweg worden zij held. Daarom ook 
kunnen wij ons met hen identificeren. Dat geldt zelfs voor de held van het Nieuwe 
Testament Jezus, want ook zijn leven ging als bekend niet over rozen. 
Dat het leven van die Bijbelse helden niet over rozen gaat, dat maakt hun verhaal 
spannend en ook 2000 jaar later nog heel boeiend om te lezen. Ook zij zijn, net als wij op 
zoek naar houvast, moreel en fysiek en religieus houvast, maar   ze vinden het pas 
gaandeweg. Neem nu eens de Bijbelse held Jacob, aartsvader Jacob. Zijn levensverhaal, 
ook zijn geloofslevensverhaal   hangt aan elkaar van hoogte- én dieptepunten, list en 
bedrog, tegenslag en onverwachte wendingen ten goede. Er is gedoe met zijn broer 
Esau, met oom Laban, er is een geheimzinnige worsteling aan de rivier de Jabbok. 
Jacobs leven leest als een avonturenroman, je kunt er een prachtige film over maken. 
Veel zekerheden kent Jacobs leven niet. Maar op de vlucht voor zijn broer Esau, 

" 1
22 oktober 2017 

dr. K.J. Holtzapffel, predikant Remonstrantse Gemeente Rotterdam



op het punt zijn geboortegrond te verlaten, vindt hij toch een vorm van steun, van 
houvast. 
In een droomgezicht te Betel verschijnt hem een ladder. De ladder staat op aarde en reikt 
tot in de hemel. Engelen gaan erlangs omhoog en weer naar beneden. Ook op dit 
dieptepunt in zijn bestaat ervaart Jakob dat hij niet helemaal alleen op de wereld is, van 
mens en God verlaten. Nee, juist daar en dan ontvangt hij een droomgezicht, een belofte 
van Godswege dat hij eens zal terugkeren naar zijn geboortegrond. Belofte maakt schuld. 
Belofte als houvast, als geestelijk voedsel voor het onzekere vervolg van zijn levensweg. 
Wat voor houvast biedt Jacobs levens/ en geloofsverhaal ons als lezers van nu, naast 
leesplezier? Ik noem er twee: eerstens, door over Jacob te lezen, lezen we ook over 
onszelf. We herkennen ons in zijn goede en minder goede kanten, in zijn worstelingen en 
verrassende wendingen. Dat geeft identificatiemogelijkheden, mo morele lessen over 
goed en kwaad, en ook vormen van troost en hoop. Er gaat soms veel mis in een 
mensenleven, er is sprake van gebrokenheid en kwetsbaarheid, maar ook van nieuwe 
kansen en vormen van verbondenheid. Het leven tekent je, maar kent ook momenten van 
bevrijding. Zoals Jakob na zijn nachtelijke worsteling bij de Jabbok met de geheimzinnige 
riviergod getekend is, maar ook bevrijd. Een nieuwe Jakob komt uit het water 
tevoorschijn. Met een beter zicht op waar het ten diepste om gaat in het leven. Nu kan hij 
zich verzoenen met zijn broer, nu wordt hij de echte held van het verhaal. 
Een tweede vorm van houvast is denk ik gelegen in de samenhang die Jacobs 
levensverhaal biedt. Een verhaal met structuur, zin en samenhang, begin en eind. Dat is 
precies wat ons eigen geleefde leven vaak ontbeert, zeker op het moment dat we er 
middenin verkeren en niet weten hoe het verder moet. De schrijver van Jacobs 
levensverhaal weet wel hoe het verder gaat. Terugkijkend plaatst hij dat mythische leven 
in het perspectief van de grote gang van het mensengeslacht doorheen de geschiedenis. 
Een beloftevolle toekomst tegemoet. Zo krijgt Jacobs leven zin en samenhang, zo ook 
dat van ons als lezers, opgenomen in een groter zins/ en zijnsverband. Zo geven 
bijbelverhalen houvast in een onzeker bestaan, zo zijn zij als een licht op ons pad en een 
lamp voor onze voet. 

Hoe kunnen Bijbel- en filmverhalen houvast geven? Ik vertelde u over de Bijbelverhalen. 
Mevrouw dr. Amber de Rooij vertelt u Houvast door oriëntatie op het goede; hoe de 
speelfilm daar een belangrijke rol in kan spelen 

De speelfilm heeft als geen ander  medium het vermogen om ons te stimuleren om ons 
menselijk potentieel te ontwikkelen en zo de beste versie van onszelf te worden. De film 
staat in een zeer oude traditie, die terug gaat op de initiatieriten en zich via het attische  
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drama, mythen, sprookjes en de middeleeuwse mystiek voortzet tot in de eigentijdse 
psychologie (Hammann, 2007). Het gaat hier met name om een bepaald type film, 
gebaseerd op de monomythe of de Reis van de Held. Uniek voor de filmkunst  is dat zij 
gebruik kan maken van verscheidene andere kunstvormen. Hierdoor heeft zij een 
bijzonder vermogen om onze ziel te raken en ons te inspireren om het goede te doen en 
aldus een innerlijke houvast te verwerven. 

Bekijkt u dit fragment eens en ervaar de werking ervan. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Ect56804xfA

