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SPREKENDE VOORBEELDEN 
 
Mensen hebben behoefte aan rolmodellen, aan ‘voorbeeldige’ figuren. Daarover gaat deze 
tekst. 
 
HET KWAAD ALOMTEGENWOORDIG 
Het kwaad schuilt in ieder mens, zélfs in de ‘morele reuzen’ onder ons. Soms 
zit het diep opgeborgen in de krochten van ons gemoed. Het kwaad slaapt of 
sluimert er, klaar om op te staan als het gewekt wordt. Jan de Laender heeft 
in ‘Het hart van de duisternis. Psychologie van de menselijke wreedheid’ (Leu-
ven 1996) aangetoond hoe fatsoenlijke gewetensvolle burgers als SS-ers tot 
de meest gruwelijke misdaden in staat waren, zonder ook maar enige krimp in 
hun geweten te voelen. Kennelijk kunnen de omstandigheden zó extreem zijn, 
dat alle registers van het kwaad worden opengetrokken.  
Op bepaalde momenten neemt het kwaad zulke onvoorstelbare proporties 
aan, dat het naast persoonlijk toerekenbaar óók bovenpersoonlijk is. De au-
teur van het tweede scheppingsverhaal (Gen.2,4b-3,25) verbeeldt dat door 
de slang: dit dier komt van buítenaf om de mens tot het kwade aan te zetten. 
 
OOK HET GOEDE IS ALOM 
Het goede schuilt óók in ieder mens, al is het maar in de vorm van een vaag 
besef van het ‘goede leven’. Praktisch ieder mens voelt aan hoé hij leven 
moet, hoe het samenleven behoort te verlopen. Ook ‘het goede’ heeft iets 
bovenpersoonlijks: dit wordt belichaamd in een indrukwekkende ánder die nú 
leeft of al geleefd heeft. Zulke mensen zijn ‘sprekende voorbeelden’. Zij zijn 
letterlijk vóórbeeld: zij laten door hun persoonlijk leven een bééld zien van hoe 
het zou kúnnen zijn, van een samenleving waarin ieder mens tot zijn recht 
komt. Dat beeld gaat ons vóór, is een baken op onze levensweg. Zulke men-
sen spreken ons aan! 
 
DE DIEPTE VAN DE GELOOFSTRADITIES 
In de Joodse en christelijke tradities gaat zo’n ‘voorbeeld’ nóg dieper: het 
krijgt de diepte van de geloofsdimensie mee. Het ‘voorbeeld’ is nu tevens 
‘beeld van God’, beeld van de diepste zin van het bestaan.  
Het is Joods om hierbij het woord ‘God’ te verstaan als werkwoord. God doén 
is: anderen tot hun recht laten komen, gerechtigheid doen..... Alleen wie aan 
de door God gewenste humanisering van de samenleving werkt, is ‘beeld van 
God’, gaat daarmee vele ‘aarzelenden’ vóór en heeft ‘recht van spreken.’ 
De bijbel wemelt van ‘sprekende voorbeelden’: Abraham, Mozes, Mirjam, de 
aartsmoeders, Jozef, de onvruchtbare vrouwen, Ruth, Job, Judith, de weduwe 
‘van het penningske’, Maria van Magdala, de centurion, de Samaritaanse 
vrouw en héél in het bijzonder de kinderen (’Indien gij niet wordt als kinde-
ren.....’). 
Nu zullen deze geloofshelden en -heldinnen ons niet altijd écht aanspreken, 
omdat we er zelden een emotionele band mee hebben. 



Zo vergaat het ook de traditionele roomse ‘santenkraam’: de nog maar een 
generatie terug tot de verbeelding sprekende heiligen zijn uit het vizier ge-
raakt. Als de cultus rondom hen verwatert, drogen zij op als inspiratiebron. 
 
VOORBEELDEN NU 
Veel eígentijdse ‘sprekende voorbeelden’ zijn ervoor in de plaats gekomen: 
eigentijdse ‘groten’ uit sport en cultuur, theater en film spelen een rol in de 
leef- en belevingswereld van onszelf en van de kinderen. 
Het zijn ook zeer uiteenlopende idolen die wij en onze kinderen ‘vereren’, om-
dat onze leefwerelden sterker verschillen dan ooit. 
Maar of het nu familieleden, vrienden, kennissen, sprookjesfiguren, heiligen, 
bijbelse figuren, prinsessen of idolen zijn, we kunnen níet buiten ‘sprekende 
voorbeelden’. We hebben ze nodig om ons enigszins boven onszelf uit te til-
len. Zij zijn nodig als ‘richtingwijzer’ op onze levensweg, als pleisterplaats 
waar we ons spiritueel kunnen verfrissen. 
Illustratief is het sprookje ‘De gouden vogel’ van de gebroeders Grimm: ook 
de jongste zoon van de koning gaat op zoek naar de gouden vogel, hetgeen 
voor ‘levensweg’ staat. Hij toont zich verantwoordelijk en behulpzaam, spaart 
het leven van de vos, die op zíjn beurt de prins uit moeilijke situaties redt. Zo 
zijn zij elkaars ‘sprekende voorbeeld’. 
 
VOORBEELDEN EN KINDEREN 
Het is niet altijd verstandig om bij ‘sprekende voorbeelden’ meteen Jezus in 
te vullen: dat werkt op den duur een karikaturaal beeld in de hand en geeft 
catechese gemakkelijk een moralistisch karakter. Kinderen moeten zich be-
wust worden van goed en kwaad in eigen leven. Daarom is het noodzakelijk 
éérst de ‘sprekende voorbeelden’ uit hun eígen leef- en belevingswereld aan 
de orde te laten komen. 
Van de ándere kant is het verrijkend om (nog) niet sprekende ‘voorbeelden’ 
uit het verleden of uit andere geestelijke stromingen tot ‘spreken’ te brengen: 
zij kunnen de ‘betovering’ van het nieuwe hebben. Bovendien is ‘het zich wil-
len inleven in’ een belangrijke attitude. Als je dan ook nog een of meer Marok-
kaanse of Turkse kinderen in de klas hebt, dan ligt het voor de hand om Mo-
hammed eens te ‘behandelen’.  
 
 
SAMENVATTING 
 
 
‘Woorden wekken, voorbeelden trekken.’ Er zijn personen die aanstekelijk zijn door wat ze 
doen of deden voor anderen. Word je door iets in hun leven aangesproken? In hoeverre maak 
je dat waar in je eígen leven? In wat voor opzicht ben jij zélf van betekenis voor kinderen? 
 
Sommige mensen zijn om hun ‘voorbeeldig’ leven beroemd geworden: Mahatma Gandhi door 
zijn geweldloos protest tegen onrecht, Moeder Teresa met haar zorg voor de allerarmsten, 
Mohammed die door veel moslims als een levend voorbeeld wordt ervaren..... 
Er zijn ook ‘voorbeeldige’ organisaties: Amnesty International, Artsen zonder Grenzen, Vas-
tenaktie..... 
 



Voor Joden zijn Abraham en Mozes bij uitstek voorbeeldige gelovigen, mensen waarop je kunt 
bouwen. Voor christenen is Jezus vaak zo’n tot de verbeelding sprekend voorbeeld, dat zij 
bewust in zijn voetsporen willen  treden. 
 


