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Helena Axler van de Evangelisch-Lutherse gemeente:

‘Ik ging op zoek naar nieuwe wortels’

‘Tot mijn tiende woonde ik in 
communistisch Tsjecho-
Slowakije. Mijn moeder was 

dan wel katholiek, maar sprak daar 
nauwelijks over; dat was te gevaarlijk. 

Bovendien was mijn vader atheïst en 
realist. Toen mijn ouders op mijn vijf-
de uit elkaar gingen en ik bij mijn va-
der ging wonen, was er helemaal niets 
meer van geloof in mijn leven. Pas toen 

ik hier in Nederland woonde, en na 
mijn studie veel bij christelijke mensen 
thuis kwam, werd ik getriggerd. Ik zag 
bij hen een bepaalde hoop, een basis die 
het zichtbare overstijgt, en die zo vast 

was dat het me greep. Daar wilde ik 
meer van weten. Het kan te maken heb-
ben met het feit dat we gevlucht zijn dat 
ik op zoek ging naar nieuwe wortels.’

‘Door mijn talenten en de dingen waar 
ik tegenaan ben gelopen in het leven, te 
benutten om anderen te helpen, geef ik 
mijn geloof handen en voeten. Daar zie 
ik Gods hand in, en daar laat ik me 
graag door leiden. Ik leer gemakkelijk 
talen, en daarom tolk ik ook al bijna 
dertig jaar tussen twee met elkaar  

verbonden kerken in Zuid-Beijerland en 
een plaatsje in Tsjechië. Het voelt goed 
dat je, in welk land je ook woont, met 
anderen één gemeente van Christus 
bent. Die brug wilde ik ook slaan met 
internationale hulp tussen Oost- en 
West-Europa. Om deze reden heb ik ja-
ren voor het Rode Kruis gewerkt. In-
middels werk ik voor een Relocation Bu-
reau waar ik expats help met settelen in 
Nederland. Daarbij kan ik de ervaring 
dat ik destijds mijn land en mijn familie 
moest achterlaten, goed gebruiken. Dat 
werk past me als een warme jas.’

‘Mijn man en ik gaan al jaren naar de 
Evangelisch-Lutherse gemeente in 
Den Haag. Voor mij is de kerk de plek 
waar je, ieder op zijn eigen manier en 
met zijn eigen achtergrond, dezelfde 

taal spreekt. Er is een kern die je bij el-
kaar herkent en die je tot familie 
maakt. Ik hou erg van het ritueel om 
ernaartoe te gaan en de diensten zelf: 
het zingen, de liturgie en het orgel-
spel. Ze geven rust. Daarom vind ik het 
ook belangrijk om iets bij te dragen. 
Dat doe ik door lid te zijn van het Col-
lege van Kerkrentmeesters. Dat kost 
tijd, maar als je familie bent, moet er 
eentje afwassen.’

Lastige kwesties
‘Het geloof is de basis van mijn leven, de 
wortel van waaruit ik leef. Er is een ge-
deelte uit Filippenzen 4 dat ik erg mooi 
vind; elke zin daarin raakt me. Het gaat 
over de liefde van God die alle verstand 
te boven gaat, en over de vreugde, de 
lichtheid en de vrede die je dat geeft. 
Als je je richt op wat er echt toe doet, 
kun je vriendelijk en blij het leven door.
Als we thuiskomen van een reis, steken 
we kaarsen aan en danken we dat we vei-
lig mochten terugkomen. Ook ’s avonds 
sluiten we de dag altijd af met het aan-
steken van een kaars. Dan denk ik aan 
iemand die ik die dag ontmoet heb, doe 
voorbede voor die persoon en stuur zo 
energie. Ook als ik lastige kwesties heb 
in mijn werk, leg ik die bij God neer. Dan 
hoef ik daar niet over te tobben.’

J u n e  K r o m j o n g h

‘Ik houd erg 
van het ritueel’

Helena Axler groeide op in communistisch Tsjecho-Slowakije en kwam op haar tiende naar Nederland. Na haar 
studie maakte ze kennis met christenen en raakte nieuwsgierig naar hun geloof.
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Helena Axler sluit iedere dag af met kaarslicht en een gedachte aan iemand. 

Niet samen kunnen zingen, dát vind ik nu 
een ramp! Een lied kan je optillen, ont-
roeren en je jaren terug in de tijd plon-

zen. Het is opmerkelijk dat oude, gedateerde tek-
sten ook buiten de kerk een snaar raken. Bij een 
uitvaart liever een ‘hijgend hert’ dan een ‘moede 
hinde’. ‘Ik zie een poort wijd open staan’ ont-
roert, terwijl slechts weinigen ‘vrij’lijk naar het 
kruis willen gaan om vrede te bekomen’. We zin-
gen ‘Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom’, maar 
kenmerkt die intimiteit ons persoonlijk gebed? 

Er zijn ook teksten die je ooit raakten, maar die 
je vreemd werden. ‘Bloedfontein, zo schoon en 
rein’, zong ik als tiener enthousiast. Maar niet 
alleen in mijn repertoire, ook in het nieuwe Lied-
boek werd de taal ingetogen als het over ‘offer’ of 
‘verzoenend bloed’ gaat. Ik begrijp dat wel, want 
er is – door religieuze onverdraagzaamheid – 
veel onschuldig bloed vergoten. 

Zeker, in de tempeldienst van het oude Israël 
werd veel bloed van onschuldige dieren vergo-
ten. Dat was niet om God op andere gedachten te 
brengen, maar ons! Het is een appel op ons gewe-
ten – zó dodelijk zijn de consequenties van een 
leven dat Gods heilzame geboden negeert. Jezus 
koos de onderste weg. Zijn bloed verkondigt dat 
Hij zichzelf niet gewroken heeft. Het bloed van 
Abel riep van de aardbodem om vergelding, maar 
het bloed van deze getuige roept ‘barmhartig-
heid, barmhartigheid’ (Liedboek voor de kerken, 
1973). Woorden die het Liedboek 2013 niet haal-
den, maar die ik graag weer samen zou zingen. 
‘Bloed’ staat in de Bijbel namelijk voor het léven: 
het is niet de bedoeling van de schrijver dat wij 
blijven steken in de cultuurgebonden beelden 
van een offercultus. Zingend gaan we pas besef-
fen hoe volledig Jezus aan God en aan ons heeft 
vastgehouden. Zijn volstrekte trouw aan de Eeu-
wige ging niet ten koste van ons, maar komt ons 

D E  H A R T E N  O M H O O G !I N – D R U K

ten goede! Dat Jezus zich ‘offert’ betekent dat 
God ons – ten einde toe – aanvaardt zoals wij 
zijn. Hij hield geen afstand, want zijn liefde gaat 
een kruisweg.

Dat kruis noemde de theoloog Hendrikus Berkhof 
(1914-1995) een teken van ‘Gods weerloze over-
macht’. Jezus zegt: ‘Hebt uw vijanden lief.’ Is dat 

niet een kruis? Mensen hebben je gekwetst, je op 
je ziel getrapt, je loopt nog vol bittere wrok rond 
en God zegt: ‘Wil jij desondanks die ander niet 
afschrijven?’ Daarom kan het kruis ook nooit een 
leuze worden. Het is niet om mee te zwaaien. Je 
moet het toelaten, elke dag opnieuw.
Op de drempel van Pasen vieren we – corona vo-
lente – op Witte Donderdag de Maaltijd van de 
Heer. ‘Lichaam van Christus’, wordt er dan ge-
zegd. Niet het brood is miraculeus veranderd, 
wij worden veranderd! De kerkvader Augustinus 
schreef: ‘Als gij dan met “amen” antwoordt, dan 
zegt ge wat gij zijt.’ Samen zijn we, door geloof 
verbonden, een gemeenschap van liefde. Brood 
en wijn zijn tekenen dat het God bloedige ernst 
is onze verdeeldheid te helen en de wereld te ge-
nezen. Dat bezingen we met heel ons hart – 
straks. ‘Omhoog de harten!’

R o b  va n  E s s e n

KDH wil mensen aan het woord 
laten die kunnen vertellen op 
welke manier hun geloof in het 
dagelijks leven concreet vorm 
krijgt. Dit verhaal is het eerste in 
een nieuwe reeks.  

OMG is een blad dat zingeving koppelt aan 
schoonheid en het christendom.

Een lofzang op wonderen in de natuur, 
een bespiegeling over ‘voltooid leven’ en 
een meditatie over ‘Jezus en de Samari-

taanse vrouw’. Wat hebben deze artikelen ge-
meen? Ze staan alle drie in het eerste nummer 
van een nieuw landelijk kwartaaltijdschrift, 
OMG. Het is een verrassende mix, omdat het op 
drie pijlers rust die je in tijdschriftenland nooit 
bij elkaar treft. Het schrijft over inspiratie-
bronnen, over zingeving en over ‘het goddelij-
ke’ in brede zin. Oftewel, uitgedrukt in de let-
ters van de titel: O staat voor ‘Other’ (‘Hoe geef 
je vorm aan je bestaan?’), M voor ‘Me’ (‘Als je 
ziel geraakt wordt, ontstaat nieuwe energie’) 
en G voor ‘God’ (‘Je leest over eeuwenoude wijs-
heid’). 

Speels
De twee vrouwen achter OMG komen uit Den 
Haag. Anne-Helene Borgts-Kooijmans, lid van 
de Duinzichtkerk, bedacht de titel. Marina de 

Kort-de Wolde, verbonden aan de Kloosterkerk, 
is hoofdredacteur. De ex-advocaat en zakelijk 
mediator die later theologie en religieweten-
schappen studeerde, staat een blad voor ogen 
dat er speels moet uitzien en dat mensen in hun 
gewone leven iets te bieden heeft. ‘Wat wij aan-
reiken, laat ruimte voor persoonlijke invul-
ling’, zegt ze. Daarbij is de ‘goddelijke’ pijler 

uit de titel de ruggengraat, die de brede formu-
le schraagt. Het blad wil religie zien als iets 
vanzelfsprekends dat bij het gewone leven 
hoort – niets meer en niets minder. ‘Vergeet 
niet’, zegt De Kort, ‘dat de helft van alle Neder-
landers iets met geloven heeft. Dan spreek je 
over miljoenen. Onze doelgroep zien we daar-
om ruim, mannen en vrouwen, jongeren en ou-
deren. Dat blijkt ook uit de eerste reacties van 
lezers.’

Het is opvallend dat OMG nu is gelanceerd. In de 
afgelopen decennia is in het publieke debat gods-
dienst steeds meer geproblematiseerd en gekop-
peld aan iets van vroeger, en aan kleinburgerlijk-
heid en particulier fanatisme, tot associaties met 
geweld en terreur aan toe. Religie wordt in het 
gunstigste geval gezien als hobby ‘achter de voor-
deur’. Levensbeschouwelijke bladen zoals Volzin 
bedienen een kleine niche. Bredere spiritualiteit, 
bijvoorbeeld zoals Happinez die brengt, wordt 
vaak gepresenteerd met een exotisch tintje. Vol-
gens De Kort is het bijzondere van OMG dat het 
de christelijke traditie weer ten tonele voert in 
haar alledaagse relevantie, ‘omdat het een prach-
tige traditie is en we die verhalen natuurlijk alle-
maal kennen, tot in de kunst en de taal aan toe.’
Van het eerste nummer van OMG zijn in decem-
ber 22.000 exemplaren gedrukt. De initiatief-
nemers hopen in mei het volgende nummer uit 
te brengen.

Ja n  G o o s s e n s e n

Info: omgmagazine.nl

Nieuw landelijk tijdschrift met Haagse flair

‘Religie hoort bij
het gewone leven’ 

Marina de Kort-de Wolde, hoofdredacteur van 
tijdschrift OMG.


