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Die zoektocht naar liefde bracht haar vaak bij God,
vertelt de theologe. „Er zit ook een beetje God in het
boekje. En dan vooral in de zoektocht naar hem. De
hoofdpersoon kent in eerste instantie een God die
streng is en straft. In de loop van boekje verandert
God, hij wordt milder. God kun je ook liefde noemen.
Liefhebben en vertrouwen hebben in iemand kun je
ook als God zien. Maar het boekje is geschreven voor
mensen die niet geloven. Je kunt God er wel in terug-
vinden als je wilt, maar dat hoeft niet.”

Ankerpunt 
Marleen ziet in de liefde ook iets goddelijks. „Liefde
bouwt je op. Jij wordt er een mooier mens van en dat
vind ik iets heiligs. In het boekje ben ik daar mee aan
het spelen. Hoe doe je dat, liefde? Ik kan mezelf hele-
maal verliezen in iemand als ik verliefd ben. Maar hoe
blijf ik dan toch bij mezelf? Dat soort dingen vraag ik
mezelf af. En daar teken ik dan over in mijn dagboek.
Ik schrijf geen hele teksten, maar maak een tekening
en schrijf er een paar zinnen bij. Tekenen doe ik al
sinds ik een jaar of acht was. Ik vind het best eng dat
mijn tekeningen nu in een boekje verschijnen, maar ik
ben ook heel benieuwd wat mensen erin zien. Mijn
manier van tekenen geeft de kijker de ruimte. Waar de
één een vogel ziet, kan de ander iets compleet anders
ontdekken.’’

Spiegel
Die strenge God uit het boekje herkent Marleen van
vroeger. „Mijn ouders namen mij mee naar de Neder-
lands hervormde kerk. Mijn vader is daar organist. Ik
had op de een of andere manier een godsbeeld in mijn
hoofd van een strenge God. Ik ben altijd al streng voor
mezelf geweest en gebruikte God als een spiegel. Toen
ik begon te werken bij de EO ben ik hem anders gaan
zien. Ik praat veel over hem met collega’s en interview
voor ’Het Vermoeden’ allerlei mensen die op verschil-
lende manieren met het geloof bezig zijn. Dat inspi-
reert enorm. Vooral als je hoort dat veel van die men-
sen door diepe dalen zijn gegaan en toch weer de

veerkracht hebben om door te gaan.” 
Ze lacht. „Het klinkt misschien zweverig, maar ik
denk dat dit is wat God voor mij is. De mensen om je
heen, liefde, de gewone dingen. Zoals een krokus die
zijn kop boven de aarde steekt. Die gewone dingen
zijn zo bijzonder, daar moet hij, of zij, wel iets mee te
maken hebben.” 

Haat en liefde
Marleen had vroeger een haat-liefdeverhouding met
het geloof. Nu leest ze dagelijks de bijbel en stuurt een
speciale app haar elke dag een vers uit datzelfde boek.
„Ik ben eigenlijk theologie gaan studeren om meer
duidelijkheid te krijgen. Ik wilde weten hoe het nou
echt zat. ’’
,,Ik voel me heel erg op mijn plek bij deze omroep. Ik
mag vragen stellen en heb inspirerende gesprekken
over het leven. En het is een interessante tijd om met
het geloof bezig te zijn. Ik zie ook hoe er binnen de
kerk veel verandert. Zo houden sommige kerken op
zondag geen dienst meer, maar kiezen ze voor huiska-
merdiensten waarbij mensen over het geloof praten.
En er bestaat zelfs een kliederkerk waar ouders met
hun kinderen over het Bijbelverhaal leren, terwijl ze
met hun kinderen knutselen. Ik geloof sterk in de
waarde van diezelfde Bijbelteksten. Ze zijn eeuwen
aan elkaar doorverteld. De boodschap dat het licht
overwint en niet het donker vind ik erg mooi. 

Gedoetje
Ze citeert een uitspraak die de overleden filosoof René
Gude deed in De Wereld Draait Door. „Hij zei: ’het leven
is een gedoetje’. En dat is zo. Je hebt veel uit te zoeken.
Hoe onderhoud ik een liefdesrelatie bijvoorbeeld.
Voor dit soort vraagstukken zoek je elkaar op. Dat kan
bijvoorbeeld in de kerk zijn en ook daar buiten. Maar
dat hoeft natuurlijk niet. Ik heb dezelfde gesprekken
met mijn vrienden die niet geloven als met degenen
die wel in God geloven. We zijn immers allemaal
bezig met de liefde, ieder op zijn of haar eigen ma-
nier.’’

Haar boekje met teksten en tekeningen over de
zoektocht naar liefde kwam deze week uit. Een

onderwerp waar ze ook met gasten op tv geregeld over
praat. Vaak gaat het dan over de liefde voor God. Een

gesprek over liefhebben met theologe en presentatrice
Marleen Stelling (27).

A
an de schutting hangt een stenen kruis.
Binnen op een tafeltje staan beelden van
Maria en van Jezus. In de kast boeken over
het geloof en werk van filosofen. „Ik pro-
beer vaak grip te krijgen op het leven, stel

graag vragen en verwonder me over dingen. Dat is
eigenlijk altijd al zo geweest. Daarom ben ik ook the-
ologie gaan studeren”, vertelt de van oorsprong Al-
phense Marleen. Op de salontafel ligt een kaart met
daarop een illustraties van een uil met een bloem in
zijn snavel en de tekst ’Alle bloemen zijn op weg naar
jou’. „De postkaart is een van de kaarten die je krijgt
bij aankoop van mijn boekje dat deze week is uitgeko-
men. Ik vind het heel erg spannend, vooral omdat de
tekeningen uit mijn dagboek komen. Daaromheen
heb ik een verhaal verzonnen. Het zijn persoonlijke
overpeinzingen over de liefde. De hoofdpersoon is in
het begin erg bang om verlaten te worden, maar leert
gaandeweg vertrouwen te hebben in de liefde. De
thema’s herken ik wel. Ik vind liefde en vriendschap
ook steeds weer een zoektocht.”
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liefde
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Boekje Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut so 100 et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi 200 aliquip
ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse 300 um dolore eu fugiat
nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proi-
dent, sunt in cul 400 ui officia deserunt
mollit anim id est laborum. 
Lorem ipsum adipisicing dolor sit amet,
consect 500 tetur adipisi elit, 
sed do eiusmod tempor i labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim ven 600 et
quis nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis a ir 700 dolor es in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excep 800 it occaecat cupida-
tat non proident, sunt in culpa qui officia
deserunt mollit anim id est labo. 900
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut i 1000 et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis adipisicing
nostrud exercitation ullamco 1100 ris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in volupta
1200
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididnt ut la 1300 et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nsi 1400 aliquip
ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit ese 1500 um dolore eu fugiat
nulla pariatur. 
Excepteur i cupidatat adipisicing non proi-
dent, sut in cul 1600 ui officia deserunt
mollit anim id est laborum. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipsi 1700 elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veni 1800
Aqui nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute ir 1900 dolo in reprehenderit in
voluptat cillum dolore euest fugiat nulla
pariatur. Exceteu cupidatat 2000 nt ocaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id est labe. 2100
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut i 2200 et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad adipisicing minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco 2300
ris nisi ut aliquip ex ea commodo conse-
quat. Duis aute irure dolor in reprehenderit
in volupta 2400
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut a 2500 et dolore magna ali-
qua. Ut enim ad minim veniam, quis no-
strud exercitation ullamco laboris nis 2600
aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit ese 2700 um dolore eu fugiat
nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proi-
dent, sun in cul ui officia deserunt mollit
anim id est laborum. 
Lorem ipsum dolor sit adipisicing amet,
consec 2900 tetur adipisi elit, 
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Paspoort
Geboren: 2 oktober 1990.
Geboorteplaats: Leiderdorp.
Komt uit: Alphen aan den Rijn.
Woonplaats: Utrecht.
Woont samen met: vriend Sander, katten
Floris en Olivier.
Opleiding: Theologie en een Master Journalis-
tiek aan de Universiteit Leiden.
Werk: vier jaar werkzaam bij EO, presentatrice
van het programma Nachtzoen en Het Ver-
moeden. Was mede-presentator Nationale
Bijbelquiz. Presenteert ook voor Radio 5 en in
het verleden voor Radio 1. 
Alle bloemen zijn op weg naar jou, ISBN
9043529435, uitgeverij Kok.

Ik probeer
vaak grip
te krijgen  
op het leven


