WOORDEN TEGEN DE ANGST
De Amerikaan Fredd Culbertson heeft een website gemaakt met een lijst van de angsten die
in medische publicaties worden genoemd. Deze angstenlijst (www.phobialist.com) bevat
meer dan 530 soorten angsten en fobieën waar mensen aan kunnen lijden — beginnend met
ablutofobie (angst zich te wassen of te baden) en eindigend met zoöfobie (angst voor
dieren). Alsof dit er niet genoeg zijn, reageren mensen ook met angsten die niet op de lijst
staan, maar waar zij wel aan lijden. Eén ding maakt deze lijst in ieder geval duidelijk: dat
angst bestaat en menselijk is. Alleen sommige stripfiguren en superhelden kennen geen angst,
maar wij, gewone stervelingen, wel.
Angst om een loser te zijn
Niet alle angst is hetzelfde. We hebben
er dan ook verschillende woorden voor:
a n g s t , s ch r i k , v r e e s , b a n g h e i d ,
bezorgdheid, stress. We kennen
persoonlijke angsten die verbonden zijn
met onze psyche en levensgeschiedenis.
Meestal vormen die geen probleem,
maar soms zijn ze zo sterk dat ze ons
leven beperken en verstoren. Er bestaan
universele, menselijke angsten die
vooral te maken hebben met de dood
— de angst voor ziekte, aftakeling,
economische crisis, geweld en de dood
zelf. En we hebben te maken met
typische angsten van een bepaalde tijd
en cultuur. In onze tijd de angst om
niemand (of een loser) te zijn, om niet
mee te tellen en om je grip op het leven
te verliezen. De Brusselse
jongerenwerker en schrijver Bleri Lleshi
schrijft dat hij heel veel onzekerheid en
angst bij jongeren tegenkomt: de angst
om op school niet mee te kunnen, om
niet te voldoen aan de eisen van de
mode en het perfecte lichaam en om niet mee tellen in de groep. Daarbij komt regelmatig
ook de onzekerheid die het gevolg is van een thuissituatie met een tekort aan nestwarmte en
basisliefde.1 Deze angsten komen niet alleen voor bij jongeren. In onze samenleving heerst
veel angst en bezorgdheid — door grote maatschappelijke veranderingen, de druk om
gelukkig en succesvol te zijn, de economische crises die veel mensen raken, door
uitvergroting van onveiligheid, rampen en negativiteit in de media en ook door een gevoel
van leegte en onbehagen en een gebrek aan verbondenheid en ontmoeting.
Geen toekomst
Wat doe je met angst? Je kunt stoer zeggen dat je geen angst mag hebben of deze
onderdrukken, maar of je daarmee geholpen bent? Ik denk van niet. Je kunt ook ruimte geven
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aan de angst en die je leven laten bepalen. Dan word “ Vluchten als ze een blaadje
je een angstig mens of een angstige samenleving. Dat
horen ritselen ”
leidt echter tot weinig goeds. Angst haalt de levenslust
uit je weg, je vlucht weg of maakt als een kat in het nauw rare sprongen. Wie zich door zijn
of haar angst laat leiden, heeft geen leven. ‘Een samenleving waarin angst heerst, heeft geen
toekomst’, stelt Lleshi (12). In het bijbelboek Leviticus waarschuwt God voor de gevolgen van
een leven zonder vertrouwen en gehoorzaamheid in Hem en zijn geboden. En een van die
gevolgen is dat Hij zijn volk zo schrikachtig zal maken dat ‘ze al op de vlucht slaan wanneer
ze een blaadje horen ritselen. Ze zullen vluchten alsof ze door het zwaard worden
achtervolgd, en neervallen hoewel niemand hen opjaagt.’ (Lev 26:36) Het is dus een vloek
als je leven door angst wordt bepaald en je bang bent voor zaken en mensen voor wie je
helemaal geen schrik moet hebben. Zoals het ook een vloek is als een samenleving uit angst
kiest voor zogenaamd sterke leiders, een harde hand en vijandschap, terwijl er alleen in de
weg van gerechtigheid en vrede toekomst is.
Ik denk dat we ermee geholpen zijn als we onze angsten eerlijk onder ogen zien en er
proberen op een goede manier mee om te
gaan. Er wordt veel gesproken over het “Op een goede manier angstig zijn”
overwinnen van je angsten, maar dat klinkt
me wat te stoer in de oren. Soms zal het wel lukken om onze angst te overwinnen, maar er is
ook angst die blijft. Het is al heel wat als we ons leven niet laten bepalen door angst en
bezorgdheid en ‘op een goede manier angstig zijn’ (Søren Kierkegaard).
Wees niet bang
Daarbij komt het geloof ons te hulp. In de Bijbel komt de oproep ‘Wees niet bang’ of ‘Vrees
niet’ meer dan honderd keer voor. Dat zegt dat ook in de Bijbel er genoeg angst is en dat
gelovigen niet immuun zijn voor schrik. Maar zij worden wel aangesproken om niet bang te
zijn, omdat er Iemand bij hen is in alle dingen. Iemand die groter en sterker is dan de angst.
Geloven in God is een medicijn tegen de angsten. Het kennen van de liefde van Christus
raakt ook onze schrik en bezorgdheid aan. We hoeven ons niet te laten verlammen door de
angst, we moeten niet bang zijn, want wat er ook gebeurt en hoe het ook gaat, niets en
niemand kan ons scheiden van de liefde van God (Romeinen 8:38-39). In allerlei situaties
klinken er woorden tegen de angst. Woorden die de situatie niet veranderen en de angst niet
zomaar doen verdwijnen, maar er andere eigenschappen en ervaringen tegenover zetten die
de angst de baas zijn.
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