
Goede mensen, 
Wie in de bijbel op zoek gaat naar teksten die kunnen helpen bij omgaan met angst komt van een 
koude kermis thuis. Het wemelt van de teksten die angst noemen, vooral Jesaja heeft er nogal wat, 
maar die zijn eigenlijk allemaal van het soort dat we kennen uit Psalm 23: Zelfs al ga ik door een dal 
van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij. Heel mooi, en heel fijn voor u, 
psalmist, maar niet iets waar ik wat aan heb wanneer ik ergens bang voor ben. Die teksten zijn denk 
ik een soort fluiten in het donker: terwijl mijn lichaam aan alle kanten waarschuwt, mijn hart klopt in 
de keel, ik zweet, al mijn zenuwen staan op scherp probeer ik de angst te bezweren door een mantra 
van vertrouwen uit te spreken. Misschien is het vergelijkbaar met wat Nico ter Linden eens zei over 
geloof: Geloven is je een vlot liegen en dan hopen dat het blijft drijven.  
En in de tekst van vanmorgen zou je zelfs een terechtwijzing kunnen zien: Voel je nog angst? Dan ben 
je niet genoeg in de liefde. Het doet een beetje denken aan tegen iemand zeggen dat ze ziek zijn 
omdat ze niet genoeg om genezing gebeden hebben. Dat lijkt me nu precies de verkeerde 
boodschap. Want angst is een reele en legitieme emotie, die het verdient serieus genomen te 
worden. Vanochtend wil ik aan de hand van een persoonlijke anekdote, twee heiligen en twee films 
kijken naar hoe we er mee om kunnen gaan. 
 
Toen Franklin Delano Roosevelt zijn beroemde woorden: “Het is mijn sterke overtuiging dat het enige 
dat we te vrezen hebben de angst zelf is” bedoelde hij dat niet zoals dit citaat lijkt te zeggen. Het is 
dan ook aantoonbaar niet waar. Er zijn vele dingen waarvoor we kunnen en misschien wel moeten 
vrezen. Ziekte, honger, klimaatverandering, ongelukken, uitsluiting, agressie, economische crisis en, 
als je in Afrika woont, een confrontatie met een boos nijlpaard (dat is op de mens na het gevaarlijkste 
zoogdier). In zulke gevallen is angst een volstrekt natuurlijke en logische reactie, die ons in staat stelt 
adequaat te handelen. 
 
FDR was natuurlijk geen domme man die de gevaren van zijn tijd niet naar waarde wist te schatten. 
Het niet zo bekende vervolg van eerdergenoemd citaat, dat helaas minder bekend is, luidt dan ook: 
naamloze, ongegronde angst die ons verlamt en verhindert de noodzakelijjke acties te ondernemen 
om onze vlucht om te buigen tot vooruitgang. Het gaat dus niet over de afwezigheid van angst, maar 
over hoe wij er mee om gaan. Hij vraagt om moed in het omgaan met angst. Moed betekent niet dat 
er geen angst is, maar dat de angst overwonnen wordt. We moeten ons niet laten verlammen door 
angst, maar er mee omgaan. En dat kan op vele manieren. 
 
Nu wil ik deze overdenking vooral niet heel zwaar maken, maar tegelijkertijd is het enigszins 
problematisch om luchtig om te gaan met het thema angst. Want we weten allemaal dat de angsten 
van anderen behoorlijk grappig kunnen zijn. Ieder van ons kent wel iemand die een lachwekkende 
angst heeft voor bijvoorbeeld paardenbloemen of vlinders enzovoorts. Terwijl dit voor ons grappig 
kan zijn is het belangrijk niet uit het oog te verliezen dat hoewel deze angsten niet rationeel zijn, ze 
heel reeel zijn voor degene die ze ervaart. Lachen om hun angst is dus nooit een passende reactie. 
Op deze regel is één uitzondering: we mogen allemaal lachen om onze eigen angsten. Dus, voordat ik 
verder ga met de heiligen en films, begin ik met een verhaal over mezelf. En ja, u heeft van mij 
toestemming om mij hartelijk uit te lachen. 
 
Zo lang als ik me kan herinneren ben ik bang voor clowns. Natuurlijk heb ik ook andere angsten, 
irrationele en vast ook grappige, maar over deze durf ik wel in het openbaar te spreken. Deze angst 
wordt vaak niet serieus genomen, zelfs door experts die nog wel eens willen beweren dat Stephen 
Kings boek   “it” de basis er voor heeft gelegd. Ik kan u zeggen: dat boek heb ik nooit gelezen, en de 
film niet gezien, en ik kan me niet voorstellen dat iemand dat zou willen doen. It gaat over een 
kwaadaardige, moorddadige clown, en het lijkt me nogal vanzelf spreken dat je daarvoor bang bent. 
Voor mij gaat het daar helemaal niet om, maar om het feit dat je gezichtsuitdrukkingen niet goed 
kunt lezen gecombineerd met de onvoorspelbaarheid van het gedrag van clowns. En dat zit heel 
diep. 



 
Enkele jaren geleden werkte ik in een zorgcentrum als zintuigelijk activeerder voor mensen in diverse 
fasen van dementie. Mijn manager daar was een vrouw die goed overweg kon met zowel de 
bewoners als haar personeel. En ze was ook een professionele clown, naar verluidt een heel goede. U 
zult begrijpen dat ik haar zelf nooit aan het werk heb gezien. Het gebeurde wel eens dat ik het 
kantoor binnenstapte om te lunchen en zij bezig was met zich omkleden. Mijn hart ging direct te 
keer, ik zweette peentjes en zocht naar een willekeurig excuus om zo snel mogelijk te vertrekken. 
Alleen al dat kostuum aan en kleerhanger, het borstelen van de pruik of het aanbrengen van de 
grime was voldoende om bij mij een vecht-of-vluchtreactie op te wekken. Zoals gezegd was ze heel 
goed in omgaan met haar personeel, dus toen ze er achter kwam wat er aan de hand was gaf ze me 
voortaan een seintje zodat ik ergens anders kon lunchen terwijl ze haar demonische make-up op 
smeerde. 
 
Ik zou het over omgaan met angst hebben vandaag, dus geef ik u graag het antwoord op de vraag 
hoe ik met deze angst omga. Het antwoord is namelijk heel simpel: Niet. Ik ga hem gewoon uit de 
weg, en dat is eigenlijk vrij eenvoudig. De kans een clown tegen het lijf te lopen in het dagelijks leven 
is klein, en als er dan toevallig in het winkelcentrum één de kinderen vermaakt terwijl de ouders geld 
uitgeven kan ik gewoon weglopen. Dit is dus de eerste manier van omgaan met angst: We kunnen 
hem simpelweg uit de weg gaan omdat het de moeite niet waard is er tegen te strijden. Angst 
negeren is in dergelijke situaties een volkomen legitieme manier van er mee omgaan. 
 
Natuurlijk werkt dit maar in een minderheid van de gevallen. Veel angsten kunnen niet genegeerd 
worden, we zullen de confrontatie aan moeten. En zo komen we bij onze eerste heilige. Ik weet niet 
of u het goed kunt zien, maar dit is de heilige Michael en de draak. Zoals u kunt zien is Michael een 
oorlogszuchtig figuur. Hij draagt een harnas en is voluit in de aanval gegaan. Het is een gevecht op 
leven en dood, en eindigt met zijn overwinning. Hij heeft de draak verslagen. Hij symboliseert het 
aangaan van de confrontatie, het bevechten en uiteindelijk, hopelijk, overwinnen van de angst. 
 
Dat kan op verschillende manieren, en ik noem er hier vlug twee. Mijn dochter die psycholoog is zegt 
dat ik dit iets te veel versimpel maar dat het voor leken wel acceptabel is, dus verwijs ik naar haar 
voor diepere uitleg. 
De eerste methode is gradual exposure - geleidelijke blootstelling. Dat gaat als volgt: stel, u bent 
bang voor spinnen. In een gecontroleerde omgeving zal uw therapeut u voorzichtig blootstellen aan 
spinnen. Om te beginnen bijvoorbeeld een plaatje van een spin. U zult dan een angstreactie 
vertonen. Maar na een aantal keer zal die respons verminderen. Dan zou u door het raam kunnen 
kijken naar een terrarium met daarin een spin. Opnieuw vertoont u een angstrespons, maar die 
vermindert in de loop van de tijd. Dan kunt u de kamer met het terrarium in gaan, daarna naast het 
terrarium staan, dan gaat het deksel van het terrarium af, steeds wachtend tot de angstrespons 
verminderd is voordat u doorgaat naar de volgende stap. Wat u eigenlijk doet is de angst opdelen in 
kleine stukjes, en deze stuk voor stuk overwinnen totdat langzaam maar zeker de hele angst 
overwonnen is. 
 
De andere methode is veel grappiger voor wie het niet meemaakt en dan ook het onderwerp van 
verschillende televisieprogrammas met een twijfelachtig moreel waardepatroon en wordt flooding – 
overspoelen – genoemd. Het volgende voorbeeld komt uit zo’n programma en legt het perfect uit, 
maar ik zeg er meteen bij dat ik dit niet adviseer en ernstig twijfel aan het professionalisme van de 
therapeut die zijn arme client hieraan blootstlede. 
 
Een vrouw had een ontregelende angst om een kind aan te rijden met haar auto. Het werd zelfs zo 
erg dat ze niet meer in staat was om naar de supermarkt te rijden, wat in de VS een serieus probleem 
oplevert vanwege de manier waarop de infrastructuur volstrekt gebaseerd is op autorijden. Om 
onduidelijke redenen zocht ze geen hulp bij een therapeut maar bij een televisiestation: The Learning 



Channel. Haar therapeut – en ik huiver dat woord hier te gebruiken – besloot dat flooding de beste 
manier was om haar te helpen. Hij liet haar rondjes rijden over een leeg parkeerterrein terwijl hij 
poppen tegen haar voorruit aan gooide, en liet haar zo haar angst maximaal beleven en herbeleven 
in een korte tijdspanne. Hoewel dit voor de kijkers ongetwijfeld hilarisch was en het ook het principe 
van flooding goed uitlegt, betwijfel ik of het ook de client effectief was, want ook flooding moet 
meerdere malen herhaald worden en ik betwijfel of ze bereid was dit nog eens te doen. 
 
Dit wil niet zeggen dat flooding een slechte methode is, er is juist aardig wat bewijs dat wanneer het 
verantwoord wordt gedaan, zonder rekening te houden met kijkcijfers, het heel effectief kan zijn. Je 
staat jezelf toe om overspoeld te worden door je angst, en komt tot de conclusie dat je er doorheen 
gekomen bent en in staat was er mee om te gaan. De confrontatie aangaan met je angsten, hoe je 
het ook doet, is een daad van moed, en wanneer je je draak verslagen hebt is dat fantastisch voor je 
zelfbeeld. Zie je wel, ik kan het, ik heb gevochten met mijn draak en hem verslagen! 
 
Op de volgende afbeelding staat ook een heilige: de wat obscure heilige Margaretha van Antiochie. 
En zoals u hopelijk kunt zien, vecht ze niet met haar draak. Ze draagt geen harnas of zwaard, ze heet 
zich gewoon in alle rust op hem neergevleid. En als we van dichtbij kijken kunnen we zien dat haar 
draak een vriendelijk gezicht heeft – voor zover dat kan bij een draak. Ze vecht niet tegen haar draak, 
in tegendeel, ze leeft samen met hem. In plaats van de confrontatie aangaan heeft ze een relatie met 
hem opgebouwd: “Als jij en ik hier allebei gaan leven, laten we dan een manier vinden om elkaar de 
ruimte te geven. Ik accepteer dat jij bij mijn leven hoort, maar je bent niet de baas over mij.” Soms 
blijkt dat als we het gesprek aangaan met onze angst er meer is dan de drakerige kant, dat er ook een 
vriendelijk gezicht is. 
 
De draak die ik hier heb is daar ook een voorbeeld van. Ze heet “Draak” en komt uit de film Shrek. 
Voor wie die niet heeft gezien: achter alle referenties aan popcultuur en hedendaagse media gaat 
een eenvoudig plot schuil: Een antiheld en zijn irritante hulpje worden op een queeste gestuurd door 
een luie prins die te bang is om zelf de draak te verslaan.  Ze moeten een prinses redden die in een 
toren is opgesloten en bewaakt wordt door een draak. Ze zijn beide verre van dapper en willen dus 
de confrontatie niet aan gaan. Uiteindelijk drijft de draak het hulpje, een pratende ezel, in een hoek 
en het enige dat hij aan wapenrusting heeft is... zijn charme. “O wacht, u bent een dames draak! Mag 
ik opmerken dat u er vandaag bijzonder goed uitziet?” Aan het eind van de film volgt een plottwist, 
de ezel en de draak zijn verliefd geworden en de draak redt de situatie als een demon-ex-machina, 
waarna ze een nest draakezeltjes ter wereld brengt. De biologie daarvan laat ik voor wat het is, maar 
het spiegelt mooi de methode Sint Margaretha: werken met je angsten. En dat is de derde methode 
die ik vandaag noem. Een compromis vinden dat er toe leidt dat de angst en u de ruimte mogen 
delen. 
 
Voor de laatste strategie maak ik de kleine stap van Pixar naar Disney, en zo kom ik ook bij het thema 
van de viering: Hoe tem je je draak? Een film die ik iedereen van harte wil aanraden, zelfs al ga ik nu 
een behoorlijk deel van de plot verklappen om mijn punt te maken. Deze film gaat over de 
schattigste, katachtigste draak die ik ooit heb gezien. Het verhaal speelt zich af in een Vikingdorp dat 
voortdurend wordt aangevallen door draken. Moedig zijn is noodzakelijk om te kunnen overleven, en 
kinderen worden dan ook van jongs af aan opgeleid om draken te bevechten. De hoofdpersoon, een 
jongetje met een handicap, komt in de gelegenheid kennis te maken meet een van deze draken, die 
door een ongeluk ook een handicap heeft gekregen. Dit deel van het verhaal lijkt wat op het verhaal 
van Sint Margaretha. Hij leert de draak kennen, leert omgaan met zijn angst en komt er achter dat 
draken geen haatdragende monsters zijn, maar wezens met eigen verlangens die vriendelijk kunnen 
zijn als ze vriendelijk benaderd worden. Dat had het eind van het verhaal kunnen zijn, maar gelukkig 
is dat het niet. De plot gaat voort en de held en zijn vrienden komen er achter waarom de draken hun 
dorp aanvallen. Het blijkt dat de draken worden gecontroleerd door een sinistere entiteit die hen en 
de angst die ze zaaien gebruikt voor eigen doeleinden. 



 
Helaas is dit punt heel relevant in het hier en nu. Machtige mensen proberen zo vaak angst te 
gebruiken om hun positie te consolideren dat ik hier geen specifiek voorbeeld uit Mar-a-Lago hoef te 
noemen. Want het probleem is breder. Het gevaarlijkste is het tweevoudige effect er van. Diegenen 
die zich de angst laten aanpraten ervaren die angst net als iedere andere angst, en angst is, zoals ik 
eerder zei, een heel lichamelijke emotie. Diegenen die zich de angst niet laten aanpraten verliezen 
vertrouwen. Deze effecten zijn goed te zien op sociale media waar verschillende kampen in een 
gevecht verwikkeld zijn dat nooit dichter bij een oplossing komt: Alle deelnemers zitten vast in hun 
eigen waarheid. Tegenover iemand die angst voelt voor de huidige pandemie staat iemand die bang 
is dat de overheid de pandemie op cynische wijze zal misbruiken om meer controle over hun leven 
en de wereld als geheel uit te oefenen. En, eerlijk is eerlijk, het helpt niet dat de overheden van deze 
wereld, of het nu dictatoriale of democratische staten betreft, schijnen te denken dat wanneer zij 
meer macht uitoefenen ze de situatie beter kunnen beheersen. Dit is een mechanisme dat 
politicologen al vaak hebben benoemd in allerlei crisissituaties. 
 
Hoewel goedboeld is ook het beleid van sociale mediabedrijven om misinformatie te bestrijden niet 
echt handig: Als ik een post schrijf over dat mijn vrijheid van meningsuiting wordt beperkt en die post 
vervolgens wordt verwijderd bevestigt dat mijn punt. Zo zijn we in een wereld terecht gekomen waar 
angst welig tiert en het moelijk kan zijn het redelijke van het onredelijke te onderscheiden. 
 
Het is belangrijk om deze angsten niet te negeren, maar, zoals Roosevelt zei, moeten we ze niet 
toestaan ons te verlammen. Ze staan voor de deur, ze willen onze huisgenoot worden, en het is onze 
taak als heersers over onze geest om te beslissen waar ze horen. De methodes die ik heb genoemd 
kunnen ons helpen onderscheid te maken. Negeren, bestrijden, een overeenstemming bereiken, het 
is aan ons. Wij zullen moeten beslissen waar onze grenzen liggen in de kakofonie van feiten, 
meningen en angsten die ons omspoelen, zowel in de echte wereld als de digitale. 
 
En hier kan Gibrans nadruk op balans ons helpen. Passie noch rede zijn op zichzelf goed of fout, maar 
dienen tot elkaar in relatie te staan, ingekaderd te worden. Wanneer wij die middenweg van 
objectieve distantie kunnen bewandelen stelt ons dat in staat vanuit respect en liefde te kijken naar 
angsten van onszelf en anderen, of die nu rationeel zijn of niet, want nogmaals: voor degene die de 
angst ervaart is dat onderscheid niet relevant. Passie steunt ons wanneer we geconfronteerd worden 
met dingen waar we, zelfs dwars tegen onze eigen angsten in, niet mee akkoord willen en kunnen 
gaan. Rede helpt ons afstand te nemen wanneer het een ander onnoemelijk zou kwetsen om hun 
angsten en hun waarheid te ridiculiseren. Met deze gereedschappen handelen we werkelijk uit 
liefde. 
 
En als we er zo naar kijken werpt dat ook een ander licht op de tekst van Johannes. Liever dan er een 
vermaning in lezen, kunnen we het ook zien als een aanmoediging. Handel vanuit liefde wanneer er 
angst op je weg komt. Wees lief voor jezelf wanneer je ergens bang voor bent. Wees lief voor de 
ander wanneer hij of zij worstelt met angst. Ondersteun elkaar en respecteer het feit dat iedereen op 
zijn of haar eigen wijze omgaat met de angsten die we allemaal hebben. Zo nemen we bij elkaar 
angst weg en bouwen vertrouwen op. Zoals de ezel slechts zijn charme had tegenover de draak 
hebben wij slechts liefde tegenover de angst. En daarmee hebben we een wapen in handen dat zo 
sterk is als wij het zelf willen maken. Toen Jezus bad in de hof van Gethsemane was hij ook bang. 
Maar het was zijn liefde voor de mensen die uiteindelijk overwon. 
 
Amen 
 
Hjalmar Rosing, 21 maart 2021 


