
‘Met Hart, hoofd, ziel worden we weer helemaal herinnerd aan 
wie Rachel Held Evans was: een fantastisch mens, een originele 
denker en een geweldige auteur met oog voor de twijfelachtige 
kanten van de menselijke ziel. Dit boek, haar allerlaatste, voelt 

als een postume groet. Een zegen voor zoekers, kerkelozen, 
gelovigen en bijna-gelovigen.’ 

– theanne boer, schrijver, columnist en eindredacteur
 

‘Rachel Held Evans is een van de meest inspirerende schrijvers 
die ik ken. Ze schrijft ontwapenend, scherp en met humor. 

Ze is als een vriendin en mentor, een wijze vrouw die naast je 
staat en die je door het leven heen gidst. Net als jij en ik zocht 
ze een weg door het leven en ondanks haar tragische dood mag 

ik, en hopelijk velen met mij, iets van haar creativiteit, 
kwetsbaarheid en geloof doorgeven.’ 

– tabitha van krimpen, Jonge Theoloog des Vaderlands
 

‘Rachel Held Evans was een luis in de bijbelgetrouwe pels. 
Een indringende stem die blijft rondzingen in je hoofd.’ 

– timzingt, cabaretier
 

‘Een boek waar je doorheen vliegt! Evans laat je voor de laatste 
keer meekijken in haar hart en raakt je met haar poëtische, 
persoonlijke en eerlijke beschrijvingen van kwetsbaarheid 
en kracht, vreugde en verdriet, twijfel en vast vertrouwen. 

Kortom: een boek voor je hoofd, je hart en je ziel.’  
– carmen stoetzer-melissant, predikant en auteur 

van Losertheologie
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Voor Henry en Harper

Dat jullie met je hele hart, hoofd en ziel 

zullen leven en liefhebben,

ongeacht waar de geloofsreis jullie zal brengen.

Voor Kathleen Gleason

Voor Jill Noga
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Woord vooraf

De toon waarop Rachel die dag sprak, is me meer bijgebleven 
dan wat ze zei. Er was iets niet in de haak. Ze riep me naar haar 
kantoor om even naar haar laptop te kijken. Nadat deze herstart 
was, opende de tekstverwerker alle bestanden die in gebruik 
waren op het moment dat het domme ding vond dat het tijd was 
zichzelf te updaten en opnieuw op te starten. Maar de woorden 
die ze verwachtte te zien op haar scherm waren weg. Duizenden 
woorden, zorgvuldig uitgekozen, met pijn en moeite in de juiste 
volgorde geplaatst, en ijverig uitgetypt – allemaal weg. Ze had al 
zo’n twintig procent van haar boek af. Het eerste boek dat ze 
zou schrijven voor het grootste contract dat ze tot nu toe geslo-
ten had. En nu leek het erop dat het grootste gedeelte ervan 
verloren was gegaan, begraven in het binaire kerkhof van de 
technologie.

Adem in, adem uit. Het komt goed. Boven op de pet van echt-
genoot droeg ik regelmatig de pet van Rachels technisch adviseur. 
Ik had ervoor gezorgd dat automatisch opslaan en het maken van 
back-ups tot de orde van de dag behoorden. We hadden ons lesje 
wel geleerd. De woorden ‘chai latte’ hoefden maar ergens te vallen, 
en onze herinneringen gingen direct terug naar het rampzalige 
moment waarop deze drank over Rachels laptop was uitgestort. 
Dit incident bezorgde ons onze eerste grijze haren, en uiteindelijk 
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een goed verhaal, dat we overigens pas aan anderen konden ver-
tellen toen er genoeg tijd overheen was gegaan en we een emoti-
onele buffer hadden opgebouwd. 

Maar net als de meeste technische zaken werkte mijn back- 
upsysteem alleen als het werkte, en op een of andere manier deed 
het dat nu niet. File search? Geen resultaat. Het meest recent 
geback-upte bestand? Minimaal een maand oud. Rachels braak-
neigingen hielden haar uit de buurt. 

Gelukkig werkte Google nog altijd. Na een paar wanhopige 
zoekopdrachten stak een vonkje hoop een vlammend vuur van 
motivatie aan. Ik kwam erachter dat er een verborgen mapje bestond 
waarin bestanden tijdelijk automatisch opgeslagen werden. Bij een 
file search verschenen deze bestanden niet in je zoekresultaten. Ik 
riep Rachel terug, en met een paar muisklikken was het opgelost. 
Alle elfduizend woorden van haar volgende boek, woorden waarvan 
we een paar minuten geleden nog vreesden dat we ze voor eeuwig 
kwijt zouden zijn, waren weer terug. En net op tijd ook nog, want 
onze baby had honger en onze driejarige was klaar met zijn dutje. 

Een maand later werd Rachel ziek. Ze werd nooit meer 
beter. Op 4 mei 2019 overleed ze. De elfduizend woorden die 
we die dag vonden, zijn een deel van het boek dat je nu in han-
den hebt. Dit manuscript is niet wat Rachel oorspronkelijk voor 
ogen had. Ons leven zoals dat er vandaag uitziet, is niet wat zij 
voor ogen had. Sterven op 37-jarige leeftijd was niet wat ze 
voor ogen had. Maar zo gaat dat met dingen die je voor ogen 
hebt. Die geven geen enkele garantie voor hoe je toekomst er 
daadwerkelijk gaat uitzien. Met alles wat je voor ogen hebt, gaat 
het om het leren wat het juiste is om te doen, en daarnaar te 
streven. En dat is wat Rachel dreef. Ze liet haar licht schijnen 
op die mensen en ideeën die de gemarginaliseerden in de 
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samenleving vooruit zouden brengen. In de korte periode dat ze 
onder ons was, heeft ze meer geleefd dan de meeste mensen die 
twee keer zo oud zijn als zij geworden is. Wat belangrijk was, 
deed ze zo goed mogelijk, zonder zich te laten weerhouden 
door haar eigen onvolmaaktheden. 

Als ik me weer eens ergerde aan een vieze spons die in de 
gootsteen was blijven liggen, was Rachel in gedachten verzonken 
en vroeg ze zich af hoe ze haar toenemende invloed kon inzetten 
om de mensen in de marge bij te staan. Terwijl ik ervoor zorgde 
dat elke uitgegeven cent bijgehouden werd in ons boekhoudpro-
gramma, speurde zij naar lezingen en las ze artikelen die geschre-
ven waren door getalenteerde mensen die nog niet in de spotlights 
stonden. Terwijl ik werkte aan websites die na een jaar weer 
geüpdatet moesten worden, schreef zij woorden die mensen-
levens lang zouden meegaan. 

Jeff Chu reed met me mee toen we het ziekenhuis verlieten op 
de avond dat Rachel was overleden. Jeff was er op die ochtend 
toen we besloten in welke woorden we de wereld moesten laten 
weten wat ze kwijtgeraakt was. In de dagen en weken die volg-
den, hield de New York Times een condoleanceregister bij. Hillary 
Clinton betuigde haar steun op Twitter. Jeff reisde van New Jer-
sey naar Tennessee om eten voor me te koken. Behalve een goede 
kok is hij ook een uitstekende schrijver. Hij heeft veel publicaties 
op zijn naam staan, hij is een genadeloze redacteur en een zeer 
geliefde vriend. Na het overlijden van Rachel vroeg ik hem om 
wat van haar ongepubliceerde werk, haar onuitgewerkte ideeën, 
bij elkaar te brengen en tot een nieuw manuscript te vormen. 
Zodra hem duidelijk genoeg was wat ik met mijn gehakkel wilde 
vragen, zei hij zonder enige aarzeling ja. Zoals zovele vrienden 
tijdens deze periode, was Jeff er voor mij. 
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In dit werk zul je de stem van Rachel vinden, maar bovenal 
hoop ik dat je haar visioen erin zult zien. De beste manier om 
Rachel te gedenken is door haar na te volgen in de manier waarop 
ze omging met de ander, in haar omgang met geloof en twijfel, 
haar omgang met dit kwetsbare, vergankelijke leven. Met hart, 
hoofd en ziel. 

Daniel Jonce Evans
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Sla je de inleiding  
 

altijd over?

Lieve Rachel,

Ik zie de afschuw op je gezicht nog voor me. Ik had een deel van mezelf 
getoond dat tot dan toe nog verborgen was gebleven voor je. Je gezichts-
uitdrukking toonde voor de ene helft ongeloof, voor de andere helft 
begrip. Dit was dan de man met wie je getrouwd was. Aan de fonke-
ling in je ogen kon ik zien dat je je voor situaties als deze al voorbereid 
had, en dat je op een speelse manier duidelijk zou gaan maken dat je 
onaangenaam getroffen was. De woorden die op deze fonkeling volg-
den, waren een warm corrigerend vuur. ‘Sla je de inleiding altijd 
over?’ ‘Normaal gesproken wel, ja. Ik…’ Ik besefte dat deze grove fout 
weleens het einde zou kunnen betekenen van ons jonge huwelijk, en 
dus begon ik te hakkelen, op zoek naar de toon die het beste paste bij het 
verschrikkelijke nieuws dat ik moest brengen. ‘Ik begin normaal 
gesproken bij hoofdstuk 1.’ ‘Schat! O, dat meen je niet!’

Terwijl je me uitlegde waarom dit een ernstige fout was, meende 
ik dat, aangezien dit zo belangrijk voor je was, er maar één ding op 
zat: het nog zwaarder aanzetten. ‘Ik ga ervan uit dat de belangrijkste 
gedachten wel in het boek zelf te lezen zijn.’ Voor mij betekende het uit 
de hand lopende dollen dat hierop volgde, het bekvechten zonder elkaar 
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te kwetsen, meer dan welke van onze argumenten dan ook. Maar ik 
zal niet voor jou spreken. Ik kan me voorstellen dat het enkel aan jouw 
genade te danken is dat onze relatie deze beproeving kon overleven. 

Ik las de inleiding van dit boek, Hart, hoofd, ziel, en hield het niet 
droog. Als ik niet had geleerd mijn kwetsbaarheid als kracht te beschou-
wen (dank je wel, Brené!), dan zou ik mijn tranen hebben gebruikt 
als bevestiging van mijn eigen gelijk. Jeff heeft hier fantastisch werk 
geleverd; hij heeft jouw woorden, je toon en je geest weten te vatten, 
en je werk voltooid. Ik zou willen dat je het kon zien. Ik zou willen 
dat je het kon lezen.

Jij had het vaak over het risico van het ja-woord; en hier zit ik 
dan met de consequenties van dit risico. We hadden ja gezegd. We had-
den ja gezegd, ja tegen het delen van het leven tot de dood, ja tegen het 
krijgen van kinderen. Jij en ik hadden ja gezegd tegen de onbekende, 
onvoorziene consequenties van trouw aan elkaar. Ooit dacht ik dat 
‘tot de dood ons scheidt’ betekent dat je van elkaar gescheiden raakt op 
het moment dat een van de twee partners overlijdt. Nu besef ik dat er 
verbintenissen zijn die blijven bestaan totdat beide partners in het 
graf liggen. Dat geldt onder andere voor onze verbintenis. Er zijn 
eigenschappen van jou die ik wil doorgeven. Of misschien geven ze 
mij wel door. Ik wil dat ze voortleven voor onze kinderen, onze 
vrienden, voor de lezers wier leven jij veranderde. Ik ben dankbaar 
voor jouw eigenschappen die mijn eigen zwakke eigenschappen com-
penseren. En al vind ik lang niet altijd de kracht om jouw beste eigen-
schappen op de juiste manier door te geven, ik zou willen dat je wist 
dat ik voortaan wanneer ik een nieuw boek in handen heb altijd de 
inleiding lees. 

Liefs,
Dan
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Inleiding

‘Waarmee kan ik je helpen?’
Dat waren de eerste woorden die Rachel Held Evans tegen 

me zei toen ik haar voor het eerst ontmoette. 
Een paar maanden voordat mijn boek uitkwam, ontving mijn 

uitgever een e-mail van haar. Ze maakte op dat moment al furore. 
Haar naam was niet langer alleen in de wereld van de christelijke 
blogs bekend, maar ook daarbuiten. Ik was fulltime journalist in 
New York City. Na een aantal jaar afstand te hebben genomen 
van de kerk had ik me er onlangs aarzelend weer bij een aange-
sloten. Ik las geen christelijke blogs – ik las überhaupt geen blogs. 
Ik had nooit van haar boeken gehoord. Ik had geen idee wie ze 
was. Maar een vriend van me vertelde dat Rachel te gast was 
geweest bij The View en dat ze nogal een fenomeen was. 

‘Waarmee kan ik je helpen?’
Wie zegt zoiets nou tegen een wildvreemde? 
Rachel natuurlijk.
Het eindigde ermee dat ze me uitnodigde een gastbijdrage te 

schrijven op haar blog, en in de jaren die hierop volgden, dook ze 
keer op keer op in mijn leven, in een e-mail of chatbericht – altijd 
met een bemoediging, altijd met een of andere scherpe observatie, 
altijd met een woord van hoop. We spraken met elkaar af, elke keer 
dat we dezelfde conferentie of hetzelfde evenement bijwoonden. 


