
Natuurlijk vond ik het prachtig toen CBMC vroeg of ik 
voor BusinessContact naar de Alpha-Businesscursus 
wilde. Doel? Iemand naar zijn ervaringen vragen én mijn 
eigen ervaringen opschrijven. Maar als ik diep in mijn 
hart keek, vond ik het ook eng. Eng, omdat ik me afvroeg 
of ik hier wel christelijk genoeg voor ben. Eng om naar 
de ervaringen van een ander te vragen, terwijl ik zelf 
lang niet altijd zo vol zit van het geloof. Kan ik dat wel 
maken? Ben ik dan niet schijnheilig?

Als anderen mij raar vinden…
Eng vind ik het ook mijn eigen ervaring zo maar met de 
wereld te delen. Want geloof, dat stop ik meestal liever 
een beetje weg en haal ik tevoorschijn als het uitkomt. 
Je weet immers maar nooit hoe andere mensen reage-
ren. Stel dat ze het raar vinden. Míj raar vinden. Nee, ik 
kan dat maar beter verborgen houden. 

Welk stemmetje wint?
Maar ja, soms moet je uit je comfortzone. Of eigenlijk, 
een Vaderlijke hand háált je uit die zone. En ik ben ook 
wel weer zo nieuwsgierig om daaruit te willen. Dus daar 
zit ik dan deze dinsdagavond tussen zeven geloofs-
genoten. Wat me direct opvalt? Het zijn mensen zoals jij 
en ik. In alle bescheidenheid zitten ze daar. Net zo onze-
ker over hun geloof als ik. Zijn ze wel goed genoeg chris-
ten, vragen ze zich af? Zakt hun hallelujastemming  
binnenkort niet? Moeten ze niet meer hun best doen? 

Allemaal twijfels die ze delen. Wat een verademing dat 
ik niet de enige ben! 

Trap er niet in!
Diep van binnen weten we het allemaal. Die twijfels zijn 
er gewoon. Maar op de een of andere manier hebben we 
ons ingeprent dat een ander het altijd beter doet. 
Harder gelooft. Harder loopt voor de kerk. Voor zijn 
medemens. En ja, daar steken wij schril bij af. Maar 
wacht even, de gespreksleider vertelt vanavond dat we 
niets hoeven te doen. Sterker nog, dat ontzettend je 
best doen ons geen betere christen maakt. Natuurlijk 
wisten we dat! En toch trappen we steeds weer in die 
valkuil. 

Blijf die spier trainen
Gelukkig zijn er mensen die je uit die valkuil trekken. Ze 
vertellen vanavond bijvoorbeeld over de kooltjes in de 
openhaard, die in hun eentje snel uitraken, maar met 
z’n allen tijden blijven branden. En over hoe geloven 
een werkwoord is, waarbij je net als een spier steeds 
moet trainen om ’m sterker te maken. Prachtige sym-
boliek. Beelden die echt blijven hangen. En die geloof 
weer tot leven wekken. 

Worstelwedstrijd
Als ik uiteindelijk buiten sta, dring het weer tot me door 
dat het niet is wat ík doe, maar wat Jezus deed. Pfff, wat 
blijft het een worsteling. En wat fijn om die worsteling 
samen met anderen te doen en te merken dat er maar 
één Winnaar is. Of eigenlijk: dat we allemaal winnaars 
zijn. 

Altijd weer die twijfel

‘Kan ik dat wel maken?  
Ben ik dan niet schijnheilig?’

Over de auteur
Loes Grooters (foto 3e van links) runt in het dagelijks 
leven een copywritersbureau en schrijft met name 
voor het bedrijfsleven (web)teksten met overtuigings-
kracht. 
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De stem van de Herder 
Een aantal jaren geleden, toen Natanaël zelf nog scha-
pen had, liep hij met zijn gezin op een zondagmiddag 
een blokje om. “Ik was altijd met mijn schapen bezig, 
behalve op zondag. Dat is voor mij een rustdag. Dan is 
het mooi geweest. De kinderen waren op hun skelters al 
een eindje verderop. Zo wandelend, tussen de lande-
rijen door, waar de schapen ook liepen, vroeg ik me af 
hoe je een goede herder kunt zijn. Al mijmerend liepen 
we daar, in onze zondagse kleren. De schapen die om 
ons heen liepen, herkenden mij vanwege mijn kleding 
niet. Op een gegeven moment vroeg ik mijn vrouw Ilse 
wat we die avond zouden eten. Op dat moment sloegen 
de honderd schapen aan. Ze hadden me herkend aan 
mijn stem. Wat een bijzonder moment was dat! Het 
kwartje viel dan ook direct: Als de Heer onze Herder is, 
mogen we Hem herkennen aan Zijn stem.”

Hoe versta je Zijn stem
Natanaël vindt het nog een hele opgave om Zijn stem te 
verstaan. Hij vraagt zich af hoe je Gods stem herkent. 
Wanneer spreekt Hij tot jou en hoe dan? Heb je daar dui-
delijkheid over? Het blijft lastig. “Een heleboel dingen 
kunnen we zelf. Maar zonder de Heer kunnen we niks. 
Het is me gegeven. Ik heb mezelf niet gemaakt. Je hebt 
veel ideeën, maar niet elk idee pak je op. Soms past het 
wel en dan doe je het. Zo heb ik eens bij een vorige 
werkgever mijn baan opgezegd. Ik werkte bij een verze-
keringsmaatschappij en die hield op met bestaan. Bij 
het bedrijf waar deze maatschappij werd ondergescho-
ven, wilde ik niet werken. Dus stopte het daar voor mij. 
Toen ik terugreed naar huis, bad ik tot God. Ik zei: ‘Heer, 
ik heb de knoop doorgehakt. Ik ga hier niet verder en 
heb mijn baan opgezegd. Wilt U mij kansen geven voor 
een vervolg, want die zijn er nog niet.’ Ik vertrouwde 
erop dat wanneer de Heer een deur dicht doet, er ergens 
anders een raam opengaat. Achteraf had ik de Heer nóg 
wat moeten vragen: of Hij ook de keuze voor mij wilde 
maken, welk raam ik moest gebruiken. Hij gaf mij name-
lijk niet één kans, maar een heleboel. Hij zei: “Natanaël, 
kies maar. Wat je wilt.”

Vertrouw op Hem
Een van de kansen die ontstonden, kwam van de con-
current. Omdat hij op het lijstje stond, vond Natanaël 
dat je die dan ook moet benaderen. “Dan moet je ook 
een grote vent zijn en bellen. Anders kun je de Heer toch 
beter niet om hulp vragen?!” Achteraf bleek het een 
schot in de roos. Tot op de dag van vandaag werkt 
Natanaël er met veel plezier, naast zijn schapenbedrijf. 
“Het is bidden én werken. Je weet dat je antwoord gaat 
krijgen en daar moet je iets mee doen!” Natanaël 

vertrouwt God in alles. Net zoals die schapen. Maar er is 
wel een groot verschil tussen mensen en schapen. “Het 
schaap is een beest zonder verstand; het heeft een 
karakter, een instinct. Wij zijn mensen. De kroon op de 
schepping. Waar het schaap zich laat leiden door een 
herder, hebben wij zelf een eigen wil gekregen. De Heer 
heeft ons zo gemaakt dat we zelf keuzes kunnen maken. 
We mogen ons laten leiden door de Herder, die met Zijn 
staf ons de goede kant op wijst. De vraag is of we door 
hebben wanneer Hij wat zegt. Of zijn we soms allang 
bezig met ons vijfstappenplan of ABC-analyse?”

De toekomst
Het doel van de onderneming is niet zozeer het ver-
meerderen van het saldo op de bankrekening van de 
familie Zijlstra. “We willen graag dat de regio kan mee-
profiteren van wat we doen. Dat is belangrijker dan het 
winstoogmerk. Dat is ook het mooie van het onderne-
merschap: zelf de koers bepalen, pionieren en het avon-
tuur aangaan.  Met mijn onderneming kan ik het ver-
schil maken in deze regio. En dat wil ik nog lang blijven 
doen. Maar ik laat de toekomst aan mijn Herder over. 
Mocht deze onderneming dusdanig blijven doorgroeien 
en ik dit fulltime kan gaan doen, dan ben ik er klaar 
voor. Ik leg het vol vertrouwen in Zijn handen.”
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