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Groter
dan mijzelf

“ Dat snap ik. Ik ervaar 

dat ook vaak als ik zing. 

Iets groters dan mijzelf. 

Mooi is dat.”
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De schoonmaakploeg werkt 

zich een weg door het theater in 

Houten, een paar jongens van 

de techniek bespreken in de 

coulissen wat er nodig is voor een 

volgende voorstelling en in de lobby 

vergaderen een aantal medewerkers. 

Terwijl iedereen zo aan het werk 

is, vindt er op het podium van de 

theaterzaal een ontmoeting plaats 

tussen Kinga Bán, zangeres van o.a. 

de christelijke band Sela, en Gert-

Jan Segers, fractievoorzitter van 

de ChristenUnie. En juist op deze 

plek, op het podium in een gebouw 

gemaakt voor entertainment, 

ontvouwt zich een heel persoonlijk 

gesprek over de dood, muziek, 

roeping en knipoogjes van boven.
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“ Soms voel ik die 

bewogenheid 

wel als iets van 

God en niet iets 

van mezelf. Ik heb 

in Leeuwarden een 

slachtoffer van 

mensenhandel 

in de prostitutie 

aangekeken en 

daar voelde ik zo’n 

intens verdriet. 

Dat is dan groter 

dan ikzelf.”



› “Wat ik sowieso tegen je wil zeggen… Een 
jaar geleden kreeg ik de vraag of ik Arie Slob 
wilde opvolgen en dat viel me heel zwaar. 
Ik vond het echt een heftige beslissing.” 
Gert-Jan gaat al pratend op de stoel 
tegenover Kinga zitten: “En toen was het 
rond Prinsjesdag dat jullie met Sela zongen 
in de Kloosterkerk in Den Haag. Er was 
ruimte voor voorbede en toen zongen jullie 
ook het lied ‘Heer, wijs mij Uw weg’. Met die 
prachtige zin: “Toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft.” Er is toen een soort 
rust over me gekomen om me gewoon maar 
beschikbaar te stellen en dan te zien wat er 
zou gebeuren. Het is niet mijn weg, niet mijn 
strijd. Christus heeft mijn weg al gelopen.

Ik weet niet of je het leuk vindt om te horen, 
maar dat is een van de redenen waarom ik je 
zo graag eens wilde ontmoeten. Op dat 
moment was je echt even de stem van God.”

Na een korte stilte zegt Kinga: 

“Wow, wat gaaf! Die onthoud ik wel. Ik krijg 
inderdaad wel veel mooie reacties te horen 
op liedjes, maar het went nooit hoor. Al had 
ik laatst met ‘Ik zal er Zijn’ wel voor het eerst 
dat ik dacht: Wat is er gebeurd? Dit was mijn 
liedje, mijn emoties! Nu is het van iedereen. 
Misschien moet ik maar een nieuw liedje 
hebben binnenkort.”

Gert-Jan: “Dat liedje is geschreven naar 
aanleiding van jouw ziek zijn (Kinga heeft 
uitgezaaide borstkanker, red.). Hoe gaat het 
nu met je?”

“De afgelopen weken voelde ik me erg moe 
en had ik veel pijn. Het bijzondere is wel dat, 
hoe slechter ik mij voel, hoe meer God 
blijkbaar door me heen kan doen. Zo moest 
ik nog zingen op een conferentie en de 
impact daarvan lijkt gewoon groter omdat 
het simpelweg niet uit mij kan komen. Mijn 
relatie met God is sowieso nooit zo geweest 
als voor mijn ziekte. Alsof er een soort 
ruimte is gekomen voor God nu ik echt 
ervaar dat ik het zelf niet heb.”

Publiek en persoonlijk
Gert-Jan: “Jij noemde net even ‘Ik zal er zijn’. 
Twee jaar geleden is mijn schoonmoeder 
overleden en dat lied is toen door mijn 
dochters gezongen op de begrafenis. En wij 
hadden afgelopen zomer Reveilleweek. Daar 
vroegen Rianne (zijn vrouw, red.) en ik 
samen voorbede voor komend jaar en toen 
begon de band net ‘Ik zal er zijn’ te spelen. 
Dus dat is wel een lied dat voor ons op hele 
belangrijke momenten een grote rol heeft 
gespeeld. Dat lijkt me ook het mooie voor 
jou. Dat je iets heel persoonlijks zingt en dan 
dit soort dingen terug hoort.”

Kinga: “Maar jij moet in de politiek ook vaak 
dingen zeggen die niet per se dichtbij jou 
liggen, toch?”

Gert-Jan: “Ik lag een keer midden in de 
nacht wakker en toen piekerde ik over 
eerlijkheid en wie ik dan echt ben. We gaan 
nu komend jaar in, met verkiezingen en 
dan word ik een soort posterman. Een 
uithangbord. Al die verwachtingen waar ik 
aan moet voldoen en hoe hard ik daar mijn 
best voor wil doen. Dat je je hart moet laten 
zien, maar dat ik dat niet in wil zetten als 
een soort trucje. Het vloog me opeens aan. 
En toen schoot mij een gedicht te binnen 
van Bonhoeffer, een van mijn helden. Dat 
gedicht eindigt met de zinnen: “Ben ik dan 
wat mensen van me denken? Of wat ik zelf van 
binnen ervaar? Wie ik ook ben, Gij kent mij. U 
kent mij en ik ben van U.” 

'Op dat 
moment 

was je echt 
even de 

stem van 
God'

'Alles moet 
wegvallen, 

behalve Jezus. 
Dat gevoel 

heb ik zo 
sterk sinds 

ik ziek ben.'

Dat stelde me gerust. En toen kon ik weer 
slapen.”

Alles loslaten
Kinga: “Ja, dat we van Hem zijn is het 
belangrijkst. Alles moet wegvallen, behalve 
Jezus. Dat gevoel heb ik zo sterk sinds ik ziek 
ben. Maar echt alles, ook mijn kinderen. Dat 
is voor mij ook een beetje het verhaal achter 
‘In goede handen’ (liedje van Kinga voor 
haar kinderen, red.) Zelfs dat vraagt God me 
los te laten.”

Kinga slikt wat tranen weg en Gert-Jan probeert 
haar gerust te stellen: “Maar dat hoeft nu nog 
niet toch?”

“Jawel”, zegt Kinga en ze begint te huilen. “En 
dat vraagt hij ook aan jou denk ik. Aan 
iedereen. En ik word er emotioneel van 
omdat het natuurlijk heftig is, maar het is 
ook zoiets moois wat God wil geven. Als we 
ons gezin boven God zetten, kan het ook een 
soort afgod worden. God vraagt of we Hem 
boven alles willen eren, toch?!”

Het blijft even stil in de zaal. De woorden zweven 
nog een beetje door de ruimte en Gert-Jan zit er 
duidelijk nog over na te denken. 

“Maar je kinderen loslaten is toch alleen iets 
voor als het echt moet? Ik bedoel: anders 
moet je toch gewoon je leven leven? En 
gewoon moeder zijn?”

Kinga: “Het betekent niet dat ik geen moeder 
ben, maar het betekent wel dat ik ze los moet 
laten. God heeft hun leven in Zijn hand. Maar 
als ouder, of misschien wel vooral als moeder, 
denk je vaak dat als ik het maar goed doe, dat 
de kinderen dan wel goed terecht zullen 
komen. Dus ergens willen we dat, maar het 
kan gewoon niet. Door mijn ziekte heb ik dat 
ontdekt, en ik ervaar het wel als een missie 
om door te geven. Dat we allemaal nu al los 
mogen laten, het geeft vrijheid. Het maakt 
zichtbaar waar het echt om gaat.”

Denken aan de dood
Gert-Jan: “Ik ben regelmatig met de dood 
bezig geweest, al vanaf toen ik redelijk jong 
was. Sterfelijkheid heeft me in mijn leven 
ontzettend aangegrepen en eigenlijk nog 
steeds bijna iedere dag.”

“Denk je elke dag aan de dood?”

“Zo nu en dan. Vooral als ik ga slapen. Dat ik 
me even afvraag hoe het zal zijn. Op een 
gegeven moment doe je je ogen dicht en dan, 
dan is het voorbij. Ik denk daar best vaak 
aan, ja.”

 “Maar ben je er dan bang voor?”

“Ja, in het begin zeker. Nu niet meer zo, nu is 
het geen angst, maar wel iets heel 
indrukwekkends. Dat je je afvraagt: wat gaan 
we tegemoet? Wat is er aan de andere kant? 
Wat moet ik hier allemaal loslaten?
Ik ben ontzettend geïntrigeerd door laatste 
momenten van mensen. Ik had een neef die 
even oud was als ik en die rende op een dag 
de straat op en werd geschept door een auto. 
Na een hele tijd in coma te hebben gelegen 
hadden zijn ouders gebeden: Heer, neem 
Hem maar in Uw handen. En toen deed mijn 
neef zijn ogen open, kwam overeind, strekte 
zijn handen uit en zakt in elkaar in het 
kussen en stierf. Alsof hij God ontmoette. Ik 
heb een paar van dat soort verhalen en dat 
houdt me heel erg bezig. ›
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lees het hele gedicht op 
www.christenunie.nl/bonhoeffer

Kinga Ban (1981) 
is zangeres en 
sinds 2008 de 
leadzangeres van 
de bekende 
christelijke band 
Sela. In april bracht 
ze haar eerste solo 
CD uit. Ze is 
getrouwd met 
Reinder en moeder 
van 2 dochters (Ike 
en Liva) en een 
zoon (Kene). 
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Deze projecten met onze buitenlandse zusterpartijen worden 
uitgevoerd door onze FICDD stichting. Zo sponsort FICDD 
onder andere bewustwordingscampagne over mensenhandel 
in Servië. Jonge christenen uit het Midden-Oosten volgen 
dankzij onze steun een vierweekse Summer School in 
Libanon over het christelijke waarden in politiek en 
samenleving. In Oekraïne trainen we christelijke studenten 
hoe ze politiek actief kunnen worden en in Georgië steunen 
we onze zusterpartij bij hun campagneactiviteiten. 

Ook organiseerden we een workshop ´Opstarten Politieke 
Jongerenbeweging´ voor onze zusterpartij ´Hrast´ in Kroatië. 
Hrast is nog een relatief jonge christelijke politieke 
partij in Kroatië en mede dankzij training en financiële 
steun van FICDD heeft Hrast afgelopen verkiezingen een 
parlementariër kunnen leveren: Ladislav Ilcic. 
Daarnaast is onze vrijwilliger Dennis Petri is al jaren actief 
in Costa Rica waar hij christelijke jongeren aanmoedigt om 
niet alleen in de kerk actief te zijn, maar om zich ook in de 
maatschappij in te zetten. 

Dennis en Ladislav vertellen hieronder kort wat hen 
drijft. Meer over hen, hun werk en FICDD kunt u lezen op 
www.christenunie.nl/internationaal

Dennis Petri
Waar bestaat jouw werk in Costa Rica uit? 
In 2010 heb ik in Costa Rica de MIPC, Inter-Amerikaanse 
Beweging van Christelijke Professionals op gericht. 

Het netwerk is er op gericht om jongeren 
met een academische achtergrond te 
ondersteunen die actief zijn of dat willen 
worden in christelijke politieke partijen. 
MIPC organiseert maandelijkse workshops, 
schrijft publicaties die een christelijk-
politieke duiding geven van actuele 
maatschappelijke thema’s en onderhoudt een 
netwerk waarin informatieuitwisseling plaatsvindt.

Wat drijft jou om dit werk te doen?
Ik heb altijd de sterke overtuiging gehad dat het geloof 
relevant moet zijn voor belangrijke maatschappelijke 
vraagstukken. In Latijns-Amerika, waar ik ben geboren en 
opgegroeid en nu ook werkzaam ben, zie ik het als mijn 
missie om politiek op bijbelse grondslag te bevorderen.

Ladislav Ilcic
Waarom wil je bijdragen aan 
christelijke politiek?
Ik ben er van overtuigd dat christelijke 
politiek goed is, en niet slechts voor 
christenen. Het christendom is niet alleen 
een religie, maar een levenshouding. 
Uiteraard heeft ieder mens de vrije wil om 
deze christelijke universele waarden wel 
of niet te accepteren, maar ik heb óók de vrijheid om 
ze uit te dragen. Om vruchten van het christendom te 
zien hoef je niet per se een gelovig iemand te zijn. «

Wist u dat de ChristenUnie over de hele wereld betrokken is 

bij christelijke politiek? Al 25 jaar stelt de Nederlandse overheid geld 

beschikbaar voor Nederlandse politieke partijen. Dit geld is bestemd 

om door middel van trainingen en partijopbouw contact te 

onderhouden met zusterpartijen in het buitenland.

'Ik hoor 
wel een diepe 
bewogenheid 

bij je als je 
praat over 

bepaalde 
mensen en 

onderwerpen. 
Een beetje 
als Jezus'

Tekst: Matthijn  Buwalda42  ChristenUnie Magazine

IN GESPREK

› Jij zit in een proces waarin je al los moet 
laten. Daar zit dan ook een soort genade in. 
Dat God je die tijd geeft.”

Kinga: “Ja, ik denk inderdaad dat het handig 
is dat ik daar nu al mee begin.” Ze lacht en 
vervolgt dan:

“Maar ik ben niet elke dag bezig met de 
dood. Dood is wel heel dichtbij. Maar dat 
zware en zwaarmoedige wat op dood zit, 
daar baal ik soms van. Mag ik daar niet meer 
vreugde in zien, ook in wat God ons belooft. 
Mensen om me heen vinden dat wel eens 
lastig, dat ik het mooie er ook van zie en 
ergens een stuk dankbaarheid en rust ervaar. 
Die zeggen me dan dat ik heus wel 
verdrietig, bang en boos mag zijn.”

Gert-Jan: “Zijn die opstandiger daarin dan 
jij?”

Kinga: “Nou, zij zien vooral dat het heel erg 
is. En dat is het ook. Het is niet de bedoeling 
dat een jonge moeder sterft, maar kunnen 
we misschien ook de mooie dingen ervan 
zien en meer verwachtingsvol uitzien naar 
wat komen gaat?”

Groter dan mijzelf
Het wordt onrustiger in de theaterzaal. Er lopen 
een paar mensen in en uit en het lijkt erop dat 
de bedrijvigheid die al de hele ochtend in het 

gebouw gaande is, nu ook de zaal gaat bereiken. 

Gert-Jan: Volgens mij moeten we zo gaan. 
Jammer. Ik had nog wel een tijd met je door 
willen praten. Wat mooi dat jij zo je emotie 
laat zien, dank je wel!”

Kinga: “Ja, dat gaat een beetje vanzelf. Soms 
heb ik er ook niet zoveel zin in, maar dan 
gebeurt het toch. Heb jij dat ook? Ik zag ook 
emotie bij jou.”

Gert-Jan: “Nou, toen jij net moest huilen, 
huilde ik wel mee ja. Ik huil trouwens niet zo 
heel snel, maar ik heb wel heel veel tranen 
gelaten bij jullie lied ‘Ik zal er zijn’. Ja dat is 
heel gek, maar muziek kan me dan 
ontzettend diep raken.” 

Kinga: “Ik hoor wel een diepe bewogenheid 
bij je als je praat over bepaalde mensen en 
onderwerpen. Een beetje als Jezus.”

Gert-Jan: “Nou, mooi dat je dat zegt. Soms 
voel ik die bewogenheid wel als iets van God 
en niet iets van mezelf. Ik heb in 
Leeuwarden een slachtoffer van mensen-
handel in de prostitutie aangekeken en daar 
voelde ik zo’n intens verdriet. Dat is dan 
groter dan ikzelf.”

“Dat snap ik. Ik ervaar dat ook vaak als ik 
zing. Iets groters dan mijzelf. Mooi is dat.” «

  Verder lezen?  

Wat u gelezen heeft is slechts een 
deel van het gesprek, want we hebben 
geen ruimte om alles in het magazine 
plaatsen. Daarom nodigen we u van 
harte uit om de rest online te lezen: 
een gesprek over Kinga’s Godsvertrouwen 
bij ziekte, Bonhoeffer, de boom van Luther 
en een 'lelijk winkelcentrum'. 
Ga naar:  www.christenunie.nl/kingaban 
en lees de rest van het verhaal. Daar kunt 
u o.a. ook luisteren naar het lied dat Kinga 
voor haar kinderen heeft gemaakt.

ChristenUnie
Internationaal

FICDD: Foundation for International Christian Democratic Development
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