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Voorwoord

Gedragen is het voltooid deelwoord van het werkwoord 
dragen. Weet je wat grappig is? Dragen doe je. Gedragen 
word je. 
Gedragen heeft ook te maken met gedrag. ‘Gedraag je!’ is 
vast wel eens tegen je gezegd, thuis of op school. Tegen 
mij vaak genoeg in elk geval. Ook met dat woordje ‘ge-
dragen’ heeft dit boekje te maken.
Ik heb een minder leuk nieuwtje voor je aan het begin 
van dit boek. Vroeg of laat ga je er in je leven achterko-
men dat het leven met alles wat het van je vraagt ook 
af en toe ondraaglijk kan zijn. Te zwaar om het alleen te 
dragen. Het is mijn verlangen dat je voor die tijd dit boek 
hebt gelezen, en dat mijn verhaal je zal helpen. Je hoeft 
niet alles zelf te dragen. Je mag je laten dragen!
Ik heb Gedragen ook om een meer ‘egoïstische’ reden 
geschreven. Ik wilde een boekje schrijven voor mijn kin-
deren, waarin ik alles op een rijtje zet wat ik denk dat be-
langrijk voor hen is. Maar toen ik eenmaal aan het schrij-
ven was, besefte ik dat Gedragen voor veel meer mensen 
belangrijk zou kunnen zijn. Hopelijk ben jij er daar ook 
eentje van!

Veel leesplezier en veel zegen!

Arjen Niezen





1. Held

Vroeger wilde ik graag profvoetballer worden, en net 
zo goed zijn als Dennis Bergkamp. Misschien heb je wel 
eens een filmpje gezien van zijn goal tegen Argentinië 
tijdens het wereldkampioenschap voetbal van 1998. Als 
je wél van voetballen houdt maar geen idee hebt wie 
Bergkamp is, denk dan maar aan Lionel Messi of je eigen 
voetbalheld. Als je van voetbal houdt en een voetbalheld 
hebt, wil je zo goed worden als die ander. Daarom zie je 
zoveel jongetjes en meisjes met de naam Messi achterop 
een shirt rondlopen. 
Buzz Lightyear was een andere held van mij. (Niet per se 
de Buzz van de nieuwste film ‘Lightyear’, maar die van 
de oude speelgoedversie.) Of, eigenlijk waren vooral de 
makers van Toy Story mijn helden, want toen ik de film 
als jongen van dertien zag, wist ik dat het mogelijk was 
om later misschien ook animatiefilms te gaan maken. De 
hoop om nog gescout te worden door een voetbalclub 
had ik inmiddels al opgegeven.   

Held
Vaak bewonder je iemand die je zelf graag wilt zijn en dat 
is bij mij niet anders. Het grappige is dat het Nederland-
se woord ‘Held’ in het Engels ‘vastgehouden’ betekent. Je 
houdt je helden een beetje ‘vast’, door over ze te lezen, film-
pjes te kijken, verhalen te lezen. Je houdt ze hoog, ze zijn 
belangrijk voor je. En als het om een speelgoedheld gaat, 
houd je hem letterlijk omhoog, met je hand. Met menselijke 
helden doen we dat soms een leven lang, en soms tot op 
het moment dat ze ergens mee de fout in gaan. Denk maar 
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eens aan enkele juryleden van het populaire tv-programma 
The Voice. 
Zou jij trouwens als kandidaat willen meedoen aan zo’n ta-
lentenshow? Durf jij jezelf zo te laten zien? Stel je voor dat 
heel veel mensen jou zó leuk en goed zouden vinden dat 
ze je naar de volgende ronde willen sturen… hoe zou je dat 
vinden? Jij, het nieuwe idool! De persoon tegen wie ieder-
een opkijkt! 
Misschien heb je al wel eens gemerkt hoe lekker het is als 
een foto of filmpje van je veel wordt geliket op social me-
dia. Dan heb je misschien ook al gemerkt dat het best lastig 
is om een volgende keer opnieuw zoveel likes te krijgen. 
Mmm… wat moet ik anders doen om wéér de aandacht te 
krijgen die zo prettig voelt? Het geeft druk om het nóg be-
ter te doen! 
Of misschien ben jij juist diegene bij wie het niet lukt. Waar-
om krijg jij zo weinig likes en vrienden en andere mensen zo 
makkelijk zo veel?

Tegen wie kijk jij op? Is dat een sporter, een popster, een 
filmster of toch een YouTuber? Hoe ‘vereer’ jij diegene? Ook 
met een poster boven je bed (ik had vroeger een poster van 
Dennis Bergkamp op mijn kamerdeur hangen). Of laat jij 
het aan de mensen om je heen zien door het dragen van 
een t-shirt?

Een oude ‘held’ en de echte helden
Weet je tegen wie er ook erg werd opgekeken? Nebukad-
nezar, één van de grootste koningen uit de geschiedenis 
van de mensheid. Hij was enkele duizenden jaren geleden 
koning van het land Babel, in het Midden-Oosten (waar nu 



Irak ligt). Je kunt over hem lezen in het bijbelboek Daniël.
Op een dag keek hij vanaf het dakterras van zijn paleis neer 
op de stad Babel,  met al haar pracht en praal. Hij zei tegen 
zichzelf:

‘Is dit niet het grote Babel dat ik met mijn eigen grote 
kracht en tot mijn eer… heb gemaakt?’ (Daniël 4:30)

Ja, Nebukadnezar, dit heb ‘jij’ gebouwd. Maar daarnaast ver-
woestte je ook Jeruzalem en verbrandde je de tempel van 
God, sleurde je duizenden mannen, vrouwen en kinderen 
mee uit hun land als gevangene. En vervolgens leek het je 
een goed idee om een heel groot standbeeld van jezelf te 
laten maken, zodat alle inwoners van je rijk en alle krijgsge-
vangenen uit andere landen zouden weten dat niet zij, met 
letterlijk hun bloed, zweet en tranen, je koninkrijk voor jou 
hebben gebouwd. maar jij zelf. Man, wat ben jij goed zeg! Jij 
bent hun idool. Hun ‘god’.

Hoe groot zijn jouw helden? Hoe groot maak jij ze? Hoe 
groot voelen ze zichzelf? Vragen ze ook om ‘aanbidding’? 
Willen ze groter zijn dan goed voor ze is?
In de Bijbel, in het Nieuwe Testament, komen we Paulus te-
gen. Paulus had superindrukwekkende dingen gezien in de 
hemel, die vrijwel geen enkel mens ooit had gezien (2 Ko-
rintiërs 12:2). Dat zou Paulus heel bijzonder hebben kunnen 
maken, een held in de ogen van veel mensen. Maar Paulus 
besefte dat het heel gevaarlijk was om daarom als held te 
worden gezien: 

‘De openbaringen die God mij heeft gegeven, zijn werkelijk bui-

11



tengewoon. Maar omdat Hij niet wilde dat ik mij daardoor iets 
zou gaan verbeelden, heeft Hij mij pijnlijk laten vernederen… 
Nee, God zal niet toelaten dat ik mij wat ga verbeelden. Drie keer 
heb ik de Here gesmeekt dit lijden te laten ophouden. Maar de 
Here antwoordde telkens weer: “Mijn genade is genoeg voor u. 
Want kracht ontplooit zich ten volle in zwakheid.” Daarom durf 
ik mij toch op mijn zwakheden te beroemen, omdat dan de 
kracht van Christus in mij gezien kan worden.’ (2 Korintiërs 12:7-9)

Paulus komt erachter dat genade belangrijker is dan zelf be-
langrijk zijn. En dat je als mens de kracht van God pas echt 
gaat ervaren, als je inziet dat je zelf zwak bent en God heel 
hard nodig hebt. Daarom gaat Paulus in het volgende stuk-
je in 2 Korintiërs 12 (vers 10) zelfs nog een stapje verder:

‘Daarom kan ik zelfs blij zijn over zwakheden, beledigingen, 
noodsituaties, vervolgingen en moeilijkheden, die ik ter wille van 
Christus moet verdragen. Want als ik zwak ben, ben ik pas sterk.’

Dat hoor je niet zo vaak zeggen in de wereld van sporthel-
den, influencers, filmsterren en popsterren. Nee, de bood-
schap van die wereld, is: ik ben de held. Jij kunt een held 
worden. Jij moet sterk zijn. Jij kunt Bergkamp, Messi, Enzo 
Knol, Beyoncé of Taylor Swift worden. Of Buzz Lightyear… 
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Ik laat me

gewoon dragen!



2.Naar de sterren en daar voorbij

Heb jij Disney’s Toy Story gezien? (Ja, sorry, ik ben al wat 
ouder dan jij.) Het is een film uit 1995, de eerste animatie-
film die helemaal met de computer is gemaakt! Niet? Zoek 
dan op YouTube maar eens op Toy Story (1995) Full Movie 
Trailer, en vergeet niet de ondertiteling aan te zetten…
In de film komt speelgoed tot leven zodra mensen uit het 
zicht verdwenen zijn. De hoofdpersonen in deze film zijn 
een cowboypop die Woody heet, en de astronaut-actie-
held Buzz Lightyear. Woody was het favoriete speelgoed 
van het jongetje Andy, maar sinds hij Buzz Lightyear voor 
zijn verjaardag kreeg, is Buzz zijn nummer één. Woody en 
Buzz willen allebei het favoriete speeltje zijn van Andy, 
maar in het verhaal raken ze van Andy gescheiden en ze 
moeten samenwerken om weer bij hem terug te komen. 
Zo worden ze vrienden. 
Buzz is bekend geworden om zijn uitspraak ‘Naar de ster-
ren en daar voorbij’. Die uitspraak past natuurlijk goed bij 
een astronaut. Maar wat hij eigenlijk zegt in de film is, in 
het Engels: ‘To infinity and beyond’. Dat betekent zoiets 
als: Naar de eeuwigheid en verder. Onsterfelijkheid. Voor 
altijd herinnerd worden. Dan ben je pas een echte held. 
Dat mensen je kennen en je naam onthouden, en dat ge-
neraties lang, wie wil dat nou niet? Dat wat jij hier op aarde 
doet betekenis heeft, nog lang nadat jij hier op aarde leefde.
Denk bijvoorbeeld aan iemand als Albert Einstein, die van-
daag nog steeds wordt geprezen om zijn genialiteit en de 
relativiteitstheorie. Die theorie wordt gezien als één van 
de twee pilaren van de moderne fysica (quantum fysica is 
de andere pilaar). Dankzij Einstein leer jij op de middelbare 


