
Moeite met God 
 
De titels bestuderend, loop ik 
door de rijen met boeken, in 
de enige boekenwinkel die de 
stad kent. Een boekenbon is 
altijd weer een leuk geschenk 
om te krijgen. Helaas laat 
mijn beurs het vandaag niet 
toe om meer aan te schaffen 
dan de waarde van mijn bon. 
Mijn blik blijft rusten op een 
boek in de rij waarin ik 
onbewust terecht ben 
gekomen. Het bordje midden in de rij is als alle andere bordjes in de rijen alleen maar 
functioneel, zonder een gevoel op te roepen, om het genre van de boeken in deze rij aan 
te geven. 
‘Religie’ staat er op. De titel van het boek dat mijn aandacht heeft getrokken is: ‘Moeite 
met God’. 
Terugdenkend aan vroeger verschijnt er een glimlach op mijn gezicht. Mezelf hierom 
verbazend, bedenk ik dat de dingen achteraf altijd meevallen als je ze relativeert. 
‘Geloof’, zo’n zwaar beladen woord in deze tijd waarin men daar geen waarde meer aan 
schijnt te hechten. Een tijd waarin rassentoestanden, zinloos geweld, wantrouwen en 
agressie aan de orde van de dag zijn. Er wordt tegenwoordig alleen nog maar spottend 
over het geloof gesproken en vaak alleen dan, wanneer men het over de Islam heeft. 
In mijn tijd groeide je op met het geloof. Een katholiek dorp met een katholieke school 
en een katholieke kerk. Een andere keuze was er niet. Ik zou echter liegen als ik nu zeg 
dat iedereen ook overtuigd katholiek was. Nee, ook toen waren er mensen die ‘geloofden’ 
omdat het zo hoorde of om er bij te horen. Ook toen had ieder zo z’n redenen om wel of 
niet te geloven. En ook toen schopten pubers tegen het geloof, zoals het pubers nu 
eenmaal betaamd om tegen alles in te gaan wat standaard is of moet. 

 
 
Terugdenkend aan die tijd, bedenk ik 
me, dat ik een van de weinigen van mijn 
klas was die geloofde. Ik verbaas me 
er nu nog over hoe ik me daaraan vast 
kon houden, terwijl veel in mijn leven 
tegen zat. 
Het gaf me een veilig gevoel, het idee 
dat er iemand meekijkt die STOP zal 
roepen op het moment dat je de 
controle écht dreigt te verliezen. Nog 
steeds heb ik hier vertrouwen in. 



En ja, tegenwoordig wordt God door de meeste mensen nog wel eens aangeroepen als de 
kerstboom ‘in de fik’ staat! 
Mijn kinderen zijn gedoopt en hebben hun H. Communie gedaan omdat dat voor mij goed 
voelde. Daarna mochten ze zelf bepalen wat ze met het geloof wilden. Maar tot die tijd 
had ik graag dat ze een dankgebedje voor het slapengaan opzegden. 
Zo herinnerde ik een van de zonen daar ’s avonds voor het slapengaan aan… 
Even een bedankje aan ons Lieve Heertje voor de leuke dag! 
Het gezicht van zoonlief sprak echter boekdelen. Mijn teleurstelling destijds 
verbergend probeerde ik hem te overtuigen. ‘Maar het is goed om even te bidden, jij wil 
toch ook naar de Hemel’. Waarop hij zeer ontstemd reageerde: ‘Ik wil helemaal niet naar 
de Hemel, ik wil naar de Efteling!’. 
 
‘Voelt u zich wel goed mevrouw?’, vraagt een bezorgde verkoper die van een afstand mijn 
gezicht staat te bestuderen. 
‘Uitstekend, dank u’, zeg ik en verlaat glimlachend (zonder boek) de winkel weer. 
 
        Marlies Schreurs 


