
 www.anjastrik.nl/deherberg  / Grote kleine mens 1 
 

Grote kleine mens 

Er was eens een jongeling met hoge ambities. Hij wilde God leren kennen met het doel zich 

in zijn dienst te stellen. Hij kocht het Boek en toog aan het lezen. Zijn studie was zo 

gedreven en intens, dat hij het Boek weldra kon dromen. 

Overtuigd van zijn wetenschap trok hij de wereld in, met het Boek onder zijn arm. Binnenkort 

zou hij iedere ongerijmdheid overwonnen hebben en zijn medemens bekeerd hebben tot het 

waarachtige weten. Hij zag dat er volop werk was in dienst van zijn Heer en sloeg de ander 

behendig met het Boek om de oren. 

Het duurde niet lang of er kwam steekhoudende tegenstand. Het werd hem duidelijk 

gemaakt, dat niet de letter het wezenlijke Woord was, maar het geloof waarop het is 

gebaseerd. Zijn onmacht voelend, ging hij zijn scholing verruimen. Dankzij zijn 

theologiestudie zag hij de verschillende benaderingswijzen van het Boek. 

Weldra vond hij zich sterk genoeg om wederom op pad te gaan. Door zijn spreken 

bemerkten de mensen hoeveel hij wist en kwamen bij hem om raad. Grif deelde hij zijn 

wondermiddelen uit en riep eenieder op tot dé manier van leven. Daarin had hij zich een 

beetje misrekend, want zijn medemens vroeg niet om zíjn oordeel uit naam van zijn God. Hij 

had teveel gezegd en vond geen oren meer. In dienst van zijn God kon hij geen mens 

bereiken. 

Hij voelde zich door de ander verstoten, veroordeeld, vertrapt en in een hoek gedrukt. 

Waarom toch? Daarop had zijn God geen antwoord, daarom vroeg hij het aan zijn me-

demens. Hij vroeg de één en de ander, klein of groot, hoog of laag, zonder aanzien des 

persoons. Hij vroeg zoveel hij vragen kon en zoveel antwoorden hij verwerken kon. 

Langzaam aan ging hij de mensen niet alleen begrijpen, maar ook aanvoelen. Hij was voor 

hen één en al oor. Heel voorzichtig opende zich zijn hart. Eerst fluisterend, maar dan vol 

vuur sprak het het Woord waarom alles draait: de Liefde. 

Het woord waaruit alles geboren wordt: het woord waar we op uitkomen: zich Eén weten. 

Zijn medemens was graag bij hem, want deze voelde dat hij er zich van bewust was wie God 

was. Zijn medemens was een deel van hem. Hij had hem lief gelijk hij zichzelf lief had: oor-

deelde niet, omdat hij zich nog zo goed zijn eigen zwakheden wist. Hij gaf ruimte voor groei. 
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