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Column | door Kris Tavernier

volgen en thuiskomen 
Ik had het voorrecht om een bijzondere ervaring op te doen. 

Ik mocht samen met mijn vrouw ‘dineren in het donker’. 

Mijn vrouw werkte namelijk met blinde en slechtziende kin-

deren. Haar werkgever organiseerde een inlevingsgebeuren 

om te ervaren wat het betekent om blind te zijn. Zo kregen 

we de gelegenheid om op restaurant gaan, maar dan wel 

terwijl het er volledig donker was. Je zag echt geen steek voor 

ogen. Eten wordt opeens helemaal anders en je gaat beseffen 

dat we voor een - niet onbelangrijk deel - eten met onze ogen. 

Om maar een voorbeeld te geven: Als voorgerecht kregen we 

zalm dat fijn gesneden was, waarbij er aanwezigen waren die 

dachten dat we fijn gehakt voorgeschoteld hadden gekregen. 

Maar wat misschien wel het meest ingrijpend was, was dat 

we ons helemaal moesten laten leiden door iemand anders. 

We namen elkaars schouder vast en zo werden we naar onze 

tafel geleid, terwijl we niets konden zien. Het was pikdonker 

en dus moesten we blindelings volgen.

Het deed me denken aan die erg handige uitvinding, die GPS 

(global positioning system) heet. Je betrapt jezelf erop dat je 

dat toestel helemaal gaat vertrouwen om je te brengen waar 

je komen wilt. Terwijl je vroeger een wegenkaart raadpleeg-

de om de weg uit te stippelen, steek je nu gewoon dat appa-

raatje aan en voer je de gegevens van je bestemming in. En 

daarna volg je de aanwijzingen haast blindelings, soms zelfs 

zonder een wegenkaart mee te nemen.

Het deed me ook denken aan enkele filmpjes die ik onlangs 

op Youtube bekeken had van moeder-eenden en hun kuikens. 

De kuikens leren van hun moeder hoe ze hun veren moet-

en onderhouden, wat erg belangrijk is om te overleven. In 

een ander filmpje was te zien hoe een moeder haar kuikens 

verdedigde. In nog een ander filmpje verdwenen de kuikens 

helemaal onder de moeder in het nest, waar ze lekker warm 

zaten. En ook was er een filmpje waarbij de moeder-eend 

voorop ging en de kuikens haar op de voet volgden waar ze 

ook heen ging, blindelings.

Wat hebben alle drie deze situatieschetsen nu met elkaar ge-

meen? Wel, steeds is het zo dat je moet volgen om het doel te 

bereiken. Blindelings in het donker moesten we de persoon 

voor ons volgen om aan onze tafel te geraken. Het loslaten 

van de schouder van de persoon voor ons hield metterdaad 

in dat we in het donker gingen ronddolen. De GPS heeft de 

aangename eigenschap dat hij je steeds naar je bestemming 

leidt, zelfs wanneer er wegenwerken zijn of er van de route 

moet afgeweken worden. In een vertrouwde omgeving kun 

je zelf je eigen weg kiezen, maar in een wild vreemde omgev-

ing waar je geen baan kent is een GPS best wel erg handig. 

Maar je moet dan wel doen wat die stem uit dat apparaatje 

zegt om je bestemming te bereiken. Als je steeds links afslaat 

terwijl de GPS zegt dat je naar rechts moet, dan kom je er 

natuurlijk ook niet. De moeder-eend is het rolmodel bij uit-

stek voor de kuikens, maar dan moeten ze haar wel nadoen 

en volgen. Een kuiken dat zijn veren niet leert onderhouden, 

zal wellicht niet lang overleven. Een kuiken dat wil verded-

igd worden door de moeder blijft best dicht in haar buurt. 

Op reis zag ik eens een moeder-eend die een slang te lijf ging. 

Een kuiken dat warm in het nest wil zitten doet er goed aan 

om de moeder-eend naar het nest te volgen.

De Heer Jezus heeft ons een veilige en behouden thuiskomst 

beloofd. Maar tot het zover is zijn we nog steeds onderweg. 

Als we niet in het duister willen ronddolen maar willen eten 

aan tafel, dan doen we er goed aan om ons aan Hem vast te 

klampen en trouw te volgen. Als we het spoor niet kwijt wil-

len geraken en niet zonder de weg te weten willen verdwalen 

langs allerlei wegen, dan doen we er goed aan om naar zijn 

stem te luisteren vanuit zijn Woord. Als we willen leren hoe 

we goed kunnen leven, dan doen we er goed aan om naar 

Hem als ons Voorbeeld te kijken. Als we een warm nest wil-

len vinden en zijn bescherming willen genieten, dan doen 

we er goed aan om dicht bij Hem te blijven. Hij brengt ons 

thuis en wil ons leiden, beschermen en zegenen onderweg. 

Zullen wij Hem dan niet volgen op de voet?


