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Voor Dallas Willard, dank je wel.

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u 
rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik 

zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden 
voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Jezus in Mattheüs 11:28-30
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Voorwoord

De slimste en beste man die ik ooit heb gekend, schreef eens 
wat gedachten op over haast. Toen hij stierf, hingen ze ergens 
in zijn keuken op een blaadje aan de muur. ‘Haast,’ schreef hij, 
‘heeft te maken met opschieten, met het gevoel dat iets drin-
gend moet. Het Engelse woord voor haast, hurry, heeft te 
maken met woorden zoals hurl (stormen), hurdle (hindernis), 
hurly-burly (opschudding), en hurricane (orkaan).’ Zijn defini-
tie van haast is ‘een toestand van uitzinnige inspanningen, 
waarin men terechtkomt als reactie op gevoelens van ontoe-
reikendheid, angst of schuld.’ De essentie van haast is: te veel 
te doen! Bevrijd worden van haast is niet alleen plezierig, maar 
stelt je in staat om datgene te doen wat echt belangrijk is – 
kalm, effectief, krachtig en met vreugde. ‘We zouden ons ten 
doel moeten stellen,’ schreef hij, ‘om volkomen zonder haast te 
leven. Dat moeten we ons bewust voornemen. Elke dag 
opnieuw. Vandaag al.’

We moeten in gedachten een beeld vormen van onze plek op 
de wereld voor God. Dat plaatst alles in een andere context. In 
Psalm 23 staat niet: ‘De Heer is mijn herder, en daarom moet 
ik harder rennen.’ Herders rennen zelden. Goede herders in 
ieder geval niet. Hij zei dat je eerst alle dingen moet schrappen 
die je ‘moet’ doen. Dat het belangrijk is niet bang te zijn om 
‘niets’ te doen, en dat je zelfs perioden van ‘nietsdoen’ moet 
inplannen. Dat het belangrijk is om te leren omgaan met de 
paniek van het niet druk bezig zijn. Dat je jezelf toestaat de 
paniek te doorstaan en die over je heen te laten komen, zon-
der te proberen die te verhelpen.
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John Mark Comer schreef een profetisch woord voor de 
moderne tijd. Hij is innemend en eerlijk, belezen, humoristisch 
en bescheiden. Hij gaat ons voor naar een groot kruispunt. Als 
je tegenwoordig besluit een ongehaast leven te leiden, is dat 
een beetje als het afleggen van een gelofte van armoede een 
paar eeuwen geleden: best eng. Het is een geloofsdaad. Maar 
er is grotere rijkdom mee te behalen. Als je in het gezelschap 
verkeert van iemand die geen haast heeft, word je geprikkeld 
om na te denken over de mogelijkheid van een heel ander 
leven.

Ik werd geraakt door de vele wijze uitspraken waarmee dit 
boek doorspekt is: ‘Al mijn grootste fouten (…) worden 
gemaakt als ik haast heb.’ ‘Liefde, vreugde en vrede (…) zijn 
onverenigbaar met haast.’ ‘De gemiddelde iPhonegebruiker 
raakt zijn telefoon 2617 keer per dag aan.’ (De psalmdichter 
zegt in Psalm 16:8: ‘Ik stel mij de heeRe voortdurend voor 
ogen.’ Hoe zou mijn leven eruitzien als ik net zo vaak door God 
geraakt werd als de keren dat ik mijn telefoon aanraak?) Vrij-
heid kost waarschijnlijk altijd meer dan je denkt. John Mark 
heeft keuzes gemaakt die iets kosten, om een leven te kunnen 
leiden dat van onschatbare waarde is. Hij kent de keuzes en 
de worstelingen, en kan daarom degenen aanspreken die 
hongeren en dorsten.

Twintig eeuwen geleden zei een andere wijze man: ‘Buit de 
geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn’ (Ef. 5:16). Ik 
dacht altijd dat dat betekende dat de dagen vol waren van 
sensualiteit en lichamelijke verleidingen. En dat is natuurlijk 
ook zo. Maar ik geloof dat het vooral betekent dat het leven 
zoals het bedoeld is, geleefd moet worden in het nu. We zijn 
zo gewend aan geestelijk middelmatige dagen – dagen vol 
ergernissen, angst, eigenbelang en drukte – dat we ons leven 
maar al te snel vergooien.
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Dus in dit boek klinkt de Grote Uitnodiging. Haal eens diep 
adem. Leg je mobiel weg. Doe het even rustig aan. Laat de 
wereld maar aan God over.

John Ortberg
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proloog:  
 
Autobiografie van een epidemie

Het is zondagavond, 22.00 uur. Ik leun met mijn hoofd tegen 
de ruit van een taxi, te moe zelfs om rechtop te zitten. Ik heb 
vandaag zes keer gepreekt. Ja, zes keer. De gemeente waar-
van ik dominee ben, had gewoon nóg een dienst geregeld. En 
dat hoor je te doen, toch? Tijd vrijmaken voor mensen? Ik 
redde het tot en met praatje nummer vier, maar van de andere 
twee kan ik me niets herinneren. Ik ben meer dan moe – emo-
tioneel, mentaal en zelfs geestelijk.

Toen we voor het eerst zes diensten gingen doen, belde ik de 
dominee van een megakerk in Californië die al een tijdje zes 
diensten draaide. 

‘Hoe doe je dat?’ vroeg ik.

‘Simpel’, zei hij. ‘Het is gewoon alsof je elke week een mara-
thon loopt.’

‘Oké, bedankt.’

Klik.

Wacht even … een marathon is toch enorm zwaar?

Ik ga trainen voor lange afstanden.
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Hij krijgt een buitenechtelijke relatie.

Dat belooft niet veel goeds voor de toekomst.

Weer thuis, laat gegeten. Ik kan niet slapen. Hondsmoe en 
gespannen tegelijk. Biertje erbij. Op de bank kijk ik een vage 
kungfufilm waar niemand ooit van gehoord heeft. Chinees, 
met ondertiteling. Keanu Reeves is de slechterik.1 Ik vind 
Keanu een toffe acteur. Ik zucht; de laatste tijd eindigen de 
meeste avonden zo: op de bank, lang nadat de rest van het 
gezin naar bed is gegaan. Kungfu heeft me nooit geïnteres-
seerd – ik word er zenuwachtig van. Is dit de voorbode van 
een zenuwinzinking?

‘Het begon allemaal toen hij geobsedeerd raakte door onbe-
kende vechtsportfilms …’

Maar het probleem is: ik voel me net een schim. Half levend, 
half dood. Vooral afgestompt eigenlijk; vlak, eendimensionaal. 
Emotioneel gezien leef ik met een onderliggende spanning die 
nooit echt verdwijnt, en een zweem van somberheid. Maar 
over het algemeen voel ik me gewoon blèh – geestelijk vlak. 
Alsof mijn geest is uitgehold.

Mijn leven is zo snel. En ik houd van snel. Ik ben persoonlijk-
heidstype A. Gedreven. Ik ben zo iemand die de boel weleens 
even zal regelen. Maar dat zijn allemaal gepasseerde stations. 
Ik werk zes dagen per week, meestal tot ’s avonds laat, en nóg 
heb ik niet genoeg tijd om alles gedaan te krijgen. Ik voel me 
gehaast. Alsof ik op hoge snelheid door elke dag heen raas en 
het zo druk heb met het leven, dat ik niet meer leef in het 
moment. En wat is het leven anders dan een aaneenschake-
ling van momenten?

Nog iemand hetzelfde probleem? Ik kan toch niet de enige zijn. 
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Maandagochtend. Vroeg op. Haasten om op kantoor te komen. 
Altijd haasten. Weer een dag vol vergaderingen. Ik heb een 
enorme hekel aan vergaderingen. Ik ben introvert en creatief 
en net als de meeste millennials verveel ik me veel te snel. Mij 
laten meedoen aan veel vergaderingen is voor alle deelne-
mers een vreselijk slecht idee. Maar onze kerk is heel snel 
gegroeid en dat is een deel van het probleem. Ik zeg het niet 
graag, maar geloof me: het is eigenlijk gewoon gênant. Zeven 
jaar achter elkaar zijn we elk jaar met meer dan zevenduizend 
leden gegroeid. Ik dacht dat ik dat juist wilde. Een snelgroei-
ende kerk is toch de droom van elke dominee? Maar soms kun 
je alleen door schade en schande wijs worden. Directeur van 
een non-profitorganisatie, een leider van leiders van leiders – 
dat wil ik eigenlijk helemaal niet zijn.

Ik ben hieraan begonnen om mensen over de weg van Jezus 
te leren.

Is dit de weg van Jezus?

Nu we het toch over Jezus hebben – er zit steeds een beang-
stigende gedachte in mijn achterhoofd. Een knagende gewe-
tensvraag die maar niet weg wil.

Wie ben je aan het worden, John Mark Comer? 

Ik ben net dertig (level drie!), dus ik heb best wat levenserva-
ring. Genoeg om een koers uit te zetten. Om te bedenken hoe 
mijn karakter zich in de komende tientallen jaren gaat ontwik-
kelen.

Ik stop.

Ik zucht.


