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Hoe ik leef en wat ik doe is maar heel gewoon. 

Ik kan ontzettend genieten van mooie momenten. Zo 
kwam mijn man eens enthousiast thuis van een jaarlijkse 
inspiratiedag van de cultuurvereniging waarvan hij 
bestuurslid is. Hij volgde daar een workshop ‘podcast’. 

Toen ik vroeg wat dat precies was, zei hij dat mensen van 
‘Relaas’ op geregelde tijdstippen ‘gewone’ mensen 
uitnodigden om een verhaal te komen vertellen. Andere 
mensen werden uitgenodigd om te komen luisteren naar 
zo’n verhaal van die gewone mensen. Het bleek een 
succes. Door Relaas werden die verhalen ook 
professioneel opgenomen en via hun website kon je ze 
downloaden. In de auto of tijdens het joggen zouden veel 
mensen naar die verhalen luisteren. 

Het enthousiasme van mijn man voor deze format werkte zo aanstekelijk dat ik meteen zei: 
‘Dat gaan wij ook doen!!!!’ Wie luistert vandaag nog? Wie maakt nog tijd voor een ander? 
Ook gewone mensen hebben een verhaal! Ik zette me aan de computer en maakte een eerste 
uitnodiging. We gingen dat niet professioneel doen. Heel laagdrempelig moest het zijn. 
Kleinschalig. Thuis in de living. Op een zondagnamiddag. ‘Luisterstoel’ was geboren! 

Die eerste Luisterstoel was meteen geslaagd. Er kwamen 20 mensen luisteren. 4 gewone 
mensen vertelden een verhaal. Elk verhaal duurde een kwartier. Tussen elk verhaal was er een 
kort stukje muziek. Na twee verhalen een korte pauze. Dan weer twee verhalen. Daarna kon 
men vragen stellen. Het was gezellig en warm. Het was boeiend. Eerlijk, dapper en knap. 
Confronterend, zei iemand. Het raakt, zei een ander. Een echte zondag, werd gezegd. Zoveel 
rust. Verbondenheid ook. 

Die luisterstoelmomenten doen iets met ons. Het geeft telkens een vredig gevoel. We kunnen 
niet anders dan ermee doorgaan. Zijn wij hierdoor goede christenen? Ik denk het niet.  We 
kunnen gewoon niet anders dan dit te doen. Het komt van binnenuit. Wij zijn zo. Het is 
deugddoend. Het zijn zalige zondagen! 

 

Wanneer luisteren wij naar mensen?  

Wanneer schenken wij hoop en vertrouwen? 


