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Voorwoord
Door Mark Batterson
Voorganger van de National Community Church en
schrijver van het boek In the Pit
with a Lion on a Snowy Day.

Als Brennan Manning iets heeft geschreven, wil ik het
lezen. Zo simpel is het. Zijn andere boeken hebben veel
invloed op mij gehad, vooral The Ragamuffin Gospel 1 en
The Importance of Being Foolish. Dus toen mij de gelegenheid werd geboden om het voorwoord bij dit boek te
schrijven, voelde ik mij oprecht vereerd. En heel egoïstisch heb ik dit aanbod geaccepteerd, want het gaf mij de
kans om het boek te lezen voordat u dat kon doen!
Brennan heeft een ongepolijste, poëtische schrijfstijl
en daarmee verkeert hij in zeldzaam schrijfgezelschap.
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Op liefdevolle wijze zullen zijn woorden de stilstand
in uw leven aan de kaak stellen en een diep verlangen
in je oproepen om de Ene te kennen die naar u verlangt.
Brennan slaagt er ook in om onze onderbewuste angsten, verwachtingen en verlangens te benoemen die wij
maar moeilijk onder woorden kunnen brengen. Daarom
vinden zijn boeken zo diep in het binnenste van de lezer
weerklank.
C.S. Lewis heeft ooit gezegd: ‘Het is belangrijker dat
men ons helpt herinneren dan dat men ons instrueert.’
En dat is precies wat dit boek voor mij betekent; het herinnert mij iedere keer weer, en op het juiste moment, aan
wat het belangrijkst is. Simpel gezegd is dat het onstuimige verlangen van God naar ieder van ons.
Ik zou liegen als ik zeg dat Brennan Manning met dit
boek een nieuwe weg inslaat. Dat doet hij niet. Wat wel
waar is, is dat hij opnieuw probeert de harde grond van
ons hart om te ploegen. En bij mij is hij daarin absoluut
geslaagd.
Brennan Manning schrijft als iemand die helemaal
vastzit in de liefde van zijn Papa. Zijn woorden brengen
veel meer over dan informatie alleen. Zij bereiken niet alleen ons verstand, maar vormen tevens een openbaring
voor onze geest. Iedere christen weet dat God van hem of
haar houdt. Maar helaas is dat feit vaak niet meer dan een

Voorwoord
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dogma of iets waarvan we ons slechts af en toe bewust
zijn. Zolang die woorden je hart niet bereiken, blijft het
informatie. Maar zodra die woorden in je hart terechtkomen, leiden ze tot transformatie. Ik geloof dat dit boek
helpt om via informatie te komen tot transformatie.
Terwijl ik Het onstuimige verlangen van God naar jou
aan het lezen was, werd ik opnieuw getroffen door Brennans diepe inzicht in Gods genade. Op de één of andere
manier slaagt hij erin de caleidoscoop om te keren en hele
nieuwe waarheden zichtbaar te maken die ik nooit eerder
heb opgemerkt. De gedachte die hij in dit boek aanbiedt,
is precies wat ik nodig heb: de Vader houdt niet alleen van
je, Hij mag je ook graag.
Als je verder leest, hoop ik dat je niet alleen de stem
van Brennan hoort. Ik hoop dat je het hart van je hemelse
Vader hoort kloppen. Hij verlangt intens naar jou!

Bij... ter overdenking

Elk hoofdstuk sluit af met een aantal vragen en gedachten ter overdenking. Het gaat er niet om dat je het ‘juiste’
antwoord kunt geven. Wij hopen dat ze je stil zetten en
dat je daardoor wat langer zult nadenken over het thema
van het hoofdstuk.
Besef dat de Vader Zelf ernaar verlangt om iets tegen
jou te zeggen. Vanuit zijn diepe genegenheid voor je en
vanuit zijn liefde.

Inleiding
Mijn naam is Brennan. Ik ben alcoholist.
Hoe het zover heeft kunnen komen, hoe ik ervan afkwam
en hoe het kwam dat ik terugviel,
dat is mijn levensverhaal.
Maar dat is niet het hele verhaal.
Mijn naam is Brennan. Ik ben rooms-katholiek.
Hoe dat kwam, waarom ik vertrok, en weer terugkeerde,
ook dat is het verhaal van mijn leven.
Maar het is niet het hele verhaal.
Mijn naam is Brennan. Ik was priester, maar ben dat niet
meer. Ik was getrouwd, maar ben niet langer getrouwd.
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Hoe dat kwam, en waarom het niet langer zo is, is
eveneens het verhaal van mijn leven.
Maar het is niet het hele verhaal.
Mijn naam is Brennan. Ik ben een zondaar, gered door genade.
Dat is het grotere en belangrijkere verhaal.
Alleen God, in al zijn passie, kent dat verhaal helemaal.

Brennan Manning
Tussen 1971 en 1973 woonde ik in een Franciscaner commune in Bayou La Batre, in Alabama. We waren met drie
priesters en twee lekenbroeders. Ik was toen vijfendertig.
Mijn geloofsavontuur had de wind vol in de zeilen. Bayou la Batre is een havenplaatsje met de op één na grootste garnalenvissershaven van de Verenigde Staten, na die
van New York.
Als de vissers hulp nodig hadden, werkten sommigen
van ons op de garnalenboten. Het was korte termijnwerk.
Tien dagen op zee, op zoek naar garnalen, bot en snapper.
We waren altijd voorzichtig als we de zee opgingen. Altijd.

Inleiding
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Op een dag waren we op de terugweg vanuit Beaumont, toen we in de staart van een tornado terechtkwamen. Aanvankelijk was de zee rustig. Onze vijftien meter
lange boot dobberde lui op het water, zoals het bootje op
het omslag van dit boek. Maar plotseling leken donkere
wolken zich samen te pakken en daalde de temperatuur.
De zee begon te kolken en de golven spatten over de
boeg. Woest beukten de golven in op de zijkanten van de
boot. Onze ervaren kapitein gaf ons de opdracht om benedendeks te gaan. Daar grepen we ons vast aan de metalen handgrepen en klampten we ons uit alle macht vast
aan ons lieve leven.
Ik was ervan overtuigd dat we zouden sterven.
Toen sloeg de storm, de echte storm, toe. Windvlagen
van bijna tweehonderd kilometer per uur. Plotselinge
golven van meer dan drie meter hoog. Een razende woede die de vrije hand kreeg.
Iemand heeft wel eens gezegd: als een mens moet leren
bidden, moet je hem de zee opsturen.
Ik heb mijn leven geleefd in het centrum van Gods onstuimige verlangen. En ik heb leren bidden.

Genesis

De ontstaansgeschiedenis van dit boek begint in 1978,
tijdens een retraite van dertig dagen in een geestelijk centrum in Wernersville, in Pennsylvania. De jezuïtische
priester Bob Hamm nam mij mee naar een tekst uit het
Hooglied:
Ik ben van mijn geliefde;
naar mij gaat zijn verlangen uit
(7:11).

Tijdens mijn verblijf daar bad ik dagelijks over deze
woorden. In de afgelopen dertig jaar heb ik over dat ge-
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deelte gebeden in hoogvliegende Boeings, kloosters,
grotten, conferentieoorden en verlaten streken. Ik geloof
dat zijn verlangen naar jou en mij het beste kan worden
omschreven als een onstuimig verlangen. Ik hoop van
harte dat je over die tekst zult gaan bidden, ook als je verder helemaal niets hebt aan dit boek. Als je die woorden
persoonlijk gaat nemen, en dan bedoel ik héél persoonlijk, dan zullen er prachtige dingen gaan gebeuren:
•

Het onheilspellend gedreun van het oordeel dat
nu nog klinkt in je hoofd, zal worden vervangen
door een lied in je hart, en dat kan leiden tot een
twinkeling in je ogen.

•

Als je je eenzaam voelt, zul je niet langer afhankelijk zijn van het gezelschap van anderen. Hij is
immers Immanuël – God met ons.

•

Door de lof van anderen zal je geest zich niet verheffen, en met hun kritiek krijgen ze jou niet in
de put. Misschien word je ziek van hun afwijzing,
maar het zal niet langer een dodelijke ziekte zijn.

•

Er zal een belangrijke innerlijke ontwikkeling
plaatsvinden, van ik moet bidden naar ik wil bidden.

•

Je zult je leven gaan leiden in het besef dat de Vader
niet alleen van je houdt, maar je ook graag mag.
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•

Je zult jezelf niet langer vergelijken met anderen.
Ook zul je niet langer je eigen roem van de daken
schreeuwen, of opscheppen over je prestaties, of
je boven een ander verheven voelen.

•

Je leest Sefanja 3:17-18 en gaat zien dat God ‘uitgelaten van vreugde’ is over jou.

•

Meerdere malen per dag zul jij je ervan bewust
zijn dat Jezus naar je kijkt met een oneindig tedere blik.

Ik ben getuige van deze waarheden.

Er is geen enkele reden om deze woorden te ontkrachten. Ik geloof dat het christelijk geloof daar ontstaat waar
mannen en vrouwen het krachtige, zorgeloze vertrouwen ervaren dat voortkomt uit het kennen van de God
van Jezus Christus. Ik heb dat eerder in boeken en toespraken gezegd, en het zou blasfemisch zijn als ik dat aan
het begin van dit boek niet zou herhalen.
In de vierenveertig jaar dat ik nu in Gods koninkrijk
werk, is de onstuimige liefde van God het allesoverheer-

