Een held is niet zo maar een held
Standbeelden, pleinen, posters aan de muur, een groot aantal volgers op Twitter…helden
geven we graag de eer.
Wanneer ben je een held? Iemand die in het oorlogsverzet heeft gezeten? Superman of
Superwoman die criminele bendes oprolt? Drie keer goud tijdens de Spelen? Of de
onopvallende buurman die al jarenlang mantelzorger is voor zijn vrouw?
Tijdens het Vriendenweekend, begin april in de bossen bij Beekbergen, hadden we het over
helden. Helden in het algemeen, Bijbelse helden.
Op zaterdag sprak Karin Smit. Ze studeerde theologie in Heverlee in België. Ze spreekt veel
in kerken over actuele Bijbelse onderwerpen. Ze werkt ook als loopbaancoach voor de
Gemeente Ronde Venen.
Ze haalde het voorbeeld van de ijsberg aan. Een held is niet zo maar een held. Onder de
waterspiegel zit een heel verleden. Systematische discriminatie vanwege haar huidskleur, was
de reden bij Rosa Parks dat zij niet wilde opstaan voor een blanke passagier in de bus te
Montgomery, 1955. Ze ontketende een beweging.
Maar, helden kunnen ook van hun voetstuk vallen. Vaak hebben we ze daar zelf op geplaatst.
Tim Vreugdenhil (‘stand -up –theoloog’ en zelfstandig ondernemer-predikant in de
Amsterdamse binnenstad) vertelde over David. Niet echt een mannetjesputter, toch velde hij
reus Goliath met een paar kiezelstenen. Hij droeg geen harnas, maar gewoon zijn
herderskleding; hij was zich zelf en vertrouwde op de hulp van God. Niet door grootscheeps
vertoon, door eenvoud verkreeg hij zijn heldenstatus.
En toch, ook hij viel van zijn voetstuk. Hij nam Bathseba tot zich en jaagde haar man Uria de
dood in. Het verhaal is bekend.
Conclusie: held word je niet zomaar. Dikwijls gaat er lijden aan vooraf en ben je feilbaar.
Wel geven helden een goed voorbeeld, kunnen we er inspiratie uit putten. De Bijbelse helden
en heldinnen, het zijn belangrijke geloofsgetuigen.

