
‘Het andere’ zoeken op Graceland
Remco van Mulligen nd.nl/geloof beeld graceland festival, Josefien Alkema

 …De spiritualiteit op het Graceland 
Festival, komende week, is breed 
christelijk, maar met oog voor uni-
versele ervaringen die in alle religies 
te vinden zijn. 

 …‘Ik betrek God er actief bij tijdens 
de yoga, waardoor ik gevoeliger ben 
voor zijn stem.’

 ▶ Zeewolde
‘Soms moet je je huis verlaten om je 
thuis te vinden.’ Veel bezoekers van 
het Graceland Festival – dit jaar van 
18 tot en met 21 augustus in Zeewol-
de – zullen iets herkennen in deze 
uitspraak van Michael Gungor. Sa-
men met zijn vrouw Lisa vormt hij de 
band Gungor, die op het festival een 
van de bekendste namen is.
Michael Gungor brak enkele jaren 
geleden met de kerk en alle zekerhe-
den en tradities van het geloof; hij 
noemde zich atheïst. Later kwam hij 
toch tot de conclusie: ‘Ik houd echt 
van God.’ De band noemt haar mu-
ziek nog steeds worship. Is dat zoe-
ken – ook buiten de vaste kaders van 
de kerken – de spiritualiteit van 
Graceland? Of is het breder?
Graceland beleeft dit jaar de achtste 
editie en trekt maatschappelijk be-
trokken christenen en ‘zinzoekers’. 
Velen hebben een christelijke opvoe-
ding genoten, maar zijn daar steeds 
meer kritische vragen bij gaan stellen 
en nieuwe wegen ingeslagen.
Dat is terug te zien in het programma 
van het festival, dat oogt als een ex-
plosie van diversiteit. Gungor komt 
tegemoet aan de bezoeker die zoe-
kende is. ‘Maar direct na hun optre-
den volgt Trinity, waarbij er juist 
geen enkele vraag is over waar ze 
staan’, vertelt Rikko Voorberg, die als 
programmeur betrokken is bij het 
festival.
Bovendien wil het festival ook iets 
bieden aan wat Voorberg ‘de conser-
vatieve denker’ noemt: ‘Mensen die 
moeite hebben met de woke-bewe-
ging, wappies of cancel-cultuur kun-
nen terecht bij het zorgenuurtje 
‘Waar gaat het heen met de wereld?’’

therapie
Het festival is niet alleen experimen-
teel, maar omarmt ook de hoofd-
stroom van het Nederlandse chris-
tendom. De komst van Trinity is 
mede mogelijk gemaakt door Tear-
fund, meldt de website. Samen met 
de Protestantse Kerk Nederland is die 
organisatie hoofdpartner van het 
Graceland Festival. Er is plek voor 
christelijke yoga (zie kader), maar 
ook voor de eeuwenoude ignatiaanse 
spiritualiteit van de jezuïeten.
Het festival wil mensen uit diverse 

werelden bij elkaar brengen, bena-
drukt Voorberg. Klimaatactivisten en 
-ontkenners kunnen met elkaar in 
gesprek. ‘En later kom je elkaar tegen 
bij de bar om een biertje te halen, 
dans je samen bij Trinity of verwon-
der je je over de schoonheid van de 
klanken van Gungor. Dan besef je dat 
iemand zoveel meer is dan de cate-
gorie waarin hij of zij wordt opgeslo-
ten – zoals die van ‘klimaatontken-
ner’. Er kunnen scherpe dingen 
gezegd worden, maar daarna gaat 
het festival verder.’
Graceland zit dicht op de actualiteit. 
Zo is er een relatietherapiesessie voor 
boeren en burgers. Voorberg: ‘De 
roep van de boer om gezien en er-
kend te worden moet worden ge-
hoord, en dan is er de zorg van de 
burger om de toekomst van onze 
aarde.’
Het thema van deze editie, ‘Heel de 
wereld’, is deel van een drieluik. Ko-
mende jaren volgen nog ‘Heel de 

mens’ en ‘Heel de tijd’. Het huidige 
thema splitst zich in twee delen. Aan 
de ene kant gaat het over heling en 
genezing – zoals het bij elkaar bren-
gen van boeren en niet-boeren. Aan 
de andere kant benadrukt het thema 
de eenheid en heelheid van de schep-
ping en de éne God.

onderweg
Als er een spirituele rode draad is op 
Graceland, dan is het de wens je te 
confronteren met het ‘andere’. ‘Tege-
lijk willen we mensen niet in een be-
paalde richting duwen’, nuanceert 
Voorberg. ‘Er komen hier volwassen 
mensen. Zij maken zelf hun keuzes. 
Ook als je het enorm oneens bent 
met de spreker die voor je staat, kun 
je je gesterkt weten. Er is hier liefde 
voor kunst, schoonheid, engagement, 
voor de wereld. Zoals we schrijven in 
ons kernverhaal: we zijn onderweg 
met onszelf, onze naaste, de wereld 
en voor wie wil: met God.’ <

Volgens Voorberg is het een ‘parel-
tje’ in de programmering: een in-
terreligieuze, gezongen gebedsop-
roep. ‘Een christen, een Jood en een 
moslim staan vanuit het diepste van 
hun ziel een gebed te zingen’, ver-
telt Voorberg. ‘Het is niet zo dat de 
ene religie inwisselbaar is voor de 
andere. De individualiteit blijft. We 
zoeken verbinding te midden van 
verschillen. In deze gebedsoproep 
van een kwartier is alles wat wij 
doen samengebald.’
Het is volgens hem een spirituele 
manier om de polarisatie te over-
bruggen die in het maatschappelijk 

debat vaak overheerst als het gaat 
om christendom, jodendom en is-
lam. ‘Denk aan polariserende uit-
spraken als: minder migratie, anders 
komt de islam ons land binnen; of: 
we moeten Israël steunen, want er 
is zoveel antisemitisme. De moslim 
zingt ‘Allahu Akbar’. In het nieuws 
hangt de term vaak samen met ter-
rorisme. Maar toen ik voor het eerst 
op Lesbos was en christelijke vluch-
telingen vanuit hun boot aan land 
kwamen, zag ik hoe ze de grond 
kusten en ‘Allahu akbar’ zeiden: 
God is groter. Christenen spreken 
God evengoed aan met Allah.’

Kunstenaar Josefien Alkema bouwt 
op het festivalterrein een Wereldka-
pel van wilgentakken. Bezoekers 
bouwen mee door op een strook stof 
een boodschap te schrijven en die 
tussen de takken te weven.
Er is meer, vertelt Alkema. ‘Mensen 
kunnen hier trouwen met de wereld. 
Je doet een belofte aan de aarde: ik 
ga het beter doen, ik wil me weer 
verbinden met de aarde. Dat willen 
we in een ritueel verwerken: je krijgt 
trouwkleren aan en er is een trouw-
kaart met een tekst. Ook maakt een 
fotograaf foto’s. Het is een perfor-
mance met een trouwambtenaar.’

Alkema is christen, maar met de We-
reldkapel wil zij een kunstproject 
maken voor een zo breed mogelijk 
publiek. ‘Ik gebruik in de kapel ook 
teksten uit de Bijbel waarin God iets 
zegt over de natuur. Je staat niet los 
van de rest van de schepping.’
Ze wil niet de zoveelste zijn die ver-
woordt wat er allemaal mis is in de 
relatie tussen mens en schepping. De 
kapel is een mystieke plek en Alkema 
drukt zich bij voorkeur uit in beel-
den. ‘Heel intiem en persoonlijk. 
Beeld komt veel sterker binnen, 
blijft je langer bij. Hopelijk helpt dat 
om bewuster te leven.’

‘Ik ga op Graceland een yogales 
doen zoals je die ook bij een yoga-
studio kunt krijgen’, vertelt Laurien 
Blom. ‘Met bewegingen waardoor je 
rust krijgt in je lichaam, ziel en 
hoofd. Die bewegingen combineer ik 
met meditaties over christelijke tek-
sten en bijbelteksten. Ik geloof dat 
je gevoeliger bent voor de stem van 
God als je lijf tot rust komt.’
Blom is theoloog en antropoloog en 
heeft haar eigen platform voor zin-
geving en spiritualiteit: Riverbloom. 
Daar geeft ze bijvoorbeeld christe-
lijke yoga. ‘Ik betrek God er actief 
bij. Je kunt tijdens mijn meditaties 
bijbelteksten horen, soms zal ik zelf 
bidden en ik nodig je uit alles bij 
God neer te leggen.’
Sommige mensen vinden yoga on-
christelijk of zelfs occult of sata-
nisch. Blom krijgt die kritiek met 

enige regelmaat, vooral via mail en 
sociale media. ‘Ik heb als theoloog 
leren onderscheiden waar voor mij 
de grens ligt. Er zijn vormen van 
yoga die zich heel sterk richten op 
het jezelf spiritueel ‘naar boven 
werken’. Dat doet mij denken aan 
de toren van Babel. Maar in yoga zit 
veel moois, waarin God een stukje 
van zichzelf laat zien.’
De kennismaking met yoga heeft 
Bloms geloof veranderd: ‘Het heeft 
me dicht bij mijn hart gebracht om-
dat ik meer met mijn lichaam bezig 
ben. In mijn hoofd loop ik al snel 
steeds dezelfde rondjes. Yoga heeft 
verdieping gegeven: dat niet alles 
zwart-wit is, dat er ruimte mag zijn 
voor twijfel. Rationeel denk je dat je 
alles kunt oplossen, maar er zit veel 
wijsheid in voelen, ademen, over-
gave en er gewoon even zijn.’

Allahu akbartrouwen met de wereld

christelijke yoga

Het Graceland Festival van 2019, de laatste editie voordat corona kwam.
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