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Verzet begint niet met grote woorden
maar met kleine daden
zoals storm met zacht geritsel in de tuin
of de kat die de kolder in zijn kop krijgt
zoals brede rivieren
met een kleine bron
verscholen in het woud
zoals een vuurzee
met dezelfde lucifer
die een sigaret aansteekt
zoals liefde met een blik
een aanraking iets dat je opvalt in een stem
jezelf een vraag stellen
daarmee begint verzet
en dan die vraag aan een ander stellen
Remco Campert
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Trending #Jezus
Zoek #Jezus op Twitter en je krijgt een eindeloze rij spreuken, loftuitingen,
onbenulligheden en vloeken. Zojuist waren dit de bovenste resultaten:

@struikarie
#Jezus zal niet oordelen met zijn ogen en niet vonnissen met zijn oren.
@EOgeloven
Kerkdiensten in dezelfde taal die #Jezus sprak? Op bezoek in #Glane
#Migrantenkerk
@SannyZoet
Kijk nou, tis m! JC! #mot #Jezus #moth #Jesus

@sinttiija
Roku rokā vienam mērķim – lai pasaule pazītu Jēzu! #Latvija #Jēzus
#RokuRoka
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@weblognl
#Jezus ‘was homo die in de kast zat’ #geschiedenis #politiekemancipatie
#bijbel
@hallilama
#cartoon #jezus

@BreitenbachLevi
@Eizaaaah is one of the most attractive girls ive seen #jezus
Er zijn veel meer situaties waarin je deze figuur tegenkomt. Op vakantie, als
je een oud kerkgebouw inwandelt. Op je werk, als je een collega spreekt. Op
tv, als je zapt langs een of ander KRO- of EO-programma. In je geheugen, als
je denkt aan je opvoeding of dat ene christelijke vriendje of vriendinnetje.
En zoals je in de tweets hierboven al ziet: het is nogal een kakofonie. Dit boek
brengt structuur in die chaos, door je feitelijke en heldere informatie te bieden,
en te laten zien wat mensen daarin kan raken.
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Dertig miljoen keer per dag
Een begrip heet trending als het veel genoemd wordt op Twitter. Onlangs was
#jezus dat: op de dag dat we de glossy Jezus! uitbrachten. Bijna tien jaar liep
ik met het idee, nu was het gelukt. En hoe. We werden platgebeld door journalisten – niemand wilde achterlopen. Het hoogtepunt was toen we prime
time in een groot praatprogramma zaten en twintig minuten lang over onze
fascinatie konden vertellen.
Onze redactie bestond bewust voor de helft uit christenen, voor de helft uit
niet-christenen. De schrijver Arthur Japin was onze hoofdredacteur: hij is
katholiek opgevoed en beschouwde in zijn jeugd Jezus als zijn intiemste
vriend, maar dat is allang verleden tijd. Hoeveel we onderling ook verschilden,
het viel ons op dat we over Jezus niet uitgepraat raakten. Dat moet met mensen het geval zijn, want de stapels vlogen weg. Er is iets met deze figuur,
merkten we, iets dat iedereen raakt: jong of oud, immigrant of hier geboren,
gelovig of niet-gelovig.
Nadat het project was afgelopen, was niemand van ons team bekeerd (dat
was ook niet het plan), niemand had zijn geloof verloren (was evenmin de
bedoeling), maar iedereen had iets nieuws ontdekt, was een paar vooroordelen kwijt en voelde zich vooral geïnspireerd.
Toen besefte ik dat er een boek moest komen. Voor de glossy onderzocht ik hoe
vaak Nederlanders ‘Jezus’ zeggen.1 De cijfers zijn duizelingwekkend. D
 agelijks
dertig miljoen keer, zo bleek, waarvan een kwart als vloek. Als je dat doortrekt
naar de hele wereld, wordt elke dag tien- tot twintigmiljard keer zijn naam gebruikt. Grofweg doorgerekend naar de hele geschiedenis is dat vijftriljard keer.
Er is geen figuur over wie zoveel boeken zijn geschreven: je hebt er eentje in
handen, maar op dezelfde dag dat je dit leest, verschijnen er honderden
nieuwe. Niemand was zo vaak de hoofdpersoon in een film. Geen naam
wordt zo vaak genoemd op internet. Niemand is het onderwerp van zo veel
liederen, beelden en schilderijen. En niemand heeft zo veel volgelingen: eenderde van de mensheid rekent zich tot het christendom, de enige beweging
die in alle 196 landen een ‘afdeling’ kent.
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Voor de glossy onderzocht ik ook hoe groot men de invloed van Jezus inschat.
Gezien wat hierboven staat, is het antwoord te verwachten: Nederlanders
denken dat niemand anders zoveel heeft veranderd in de geschiedenis.2

Test je kennis in 30 seconden
Het is daarom nuttig met deze figuur kennis te maken. Ik heb gemerkt dat dit
zelfs voor ervaren Bijbellezers verrassend is. Hoe het met jouw kennis over
Jezus gesteld is, kun je in 30 seconden testen. Pak een pen of potlood, denk
niet twee keer na en streep de stellingen door die volgens jou niet kloppen.
1. Jezus was een christen
2. Jezus schreef de Bijbel
3. Jezus was tegen homoseksualiteit
4. Jezus had lang haar
5. Jezus had een vrouw
6. Jezus’ achternaam was Christus
7. Jezus was een allemansvriend
8. Jezus heeft niet bestaan
9. Jezus begon de kerk
10. Jezus is geboren in het jaar 0
11. Jezus was een belangrijke filosoof
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