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Gebed om ontferming
Laat te allen tijde
uw liefde ons leiden
zongen we
dat is waar we naar 
op zoek kunnen zijn
ook vandaag
hier in dit huis:
liefde die ons leidt
in ons onvast
en zoekend bestaan
waarin zo weinig is
waar we
werkelijk op kunnen vertrouwen
want onze achterdocht
kan groot zijn
en onze argwaan
wordt iedere dag weer gevoed
– en we laten haar
ook graag voeden – 
maar we hopen toch ook
dat de liefde groter is
sterker
een leidende kracht
in ons bestaan
en daarom bidden wij U:
Heer, ontferm U...

Een leidende liefde
we herkennen
er iets van
in de liefdevolle relaties
die ons ten deel 
zijn gevallen
des te pijnlijker is het
wanneer
zo'n relatie
uiteen is gevallen
wanneer er gezwegen wordt
wanneer we ons 
niet gekend weten
wanneer we teleurgesteld zijn
in de ander –
laat dan toch
uw liefde ons leiden
en niet
de sluipende gevoelens
van een stille wrok
ja, dat vraagt wat 
van ons
meer dan we soms
in huis hebben
en daarom bidden wij U:
Heer, ontferm U...

Liefde die de wereld leidt
ach,
ze wordt
door gifgas
en kruisraketten
uiteen getrokken
en haar rafels
hangen aan de randen 
van onze geschiedenis
te wapperen 
in een koude, kille wind.
Waarom zouden we het
er nog over hebben,
over de liefde 
als u niet
telkens weer
een zaadje in ons
laat ontkiemen
klein en kwetsbaar
maar zo onmiskenbaar
en hardnekkig aanwezig
dat we er misschien
wel omheen willen
maar niet kunnen
en daarom bidden wij U:
Heer, ontferm U...

 
Preek

Ik wil het vanmorgen met u hebben over de liefde. Gezien de lezing van 1 Korintiërs 13 zal u dat niet
geheel en al verrassen. Maar ik wil dat doen in het licht van de serie diensten die we in deze tijd na 
Pasen houden onder het thema 'Opgestaan en hoe nu verder?' Als je met Christus opstaat, zoals 
Paulus dat zegt, wat betekent dat dan? Wat voor leven leid je dan? In de filosofie van de levenskunst 
wordt over die vraag ook nagedacht: hoe te leven? En in die filosofie van de levenskunst spelen de 
deugden een belangrijke rol. Paul van Tongeren schrijft daarover in zijn boek 'Leven is een kunst'. 
Een van die deugden is de liefde, ik kom daar zo op terug. Eerst iets over de deugden in het 
algemeen.

Je zou een deugd misschien het beste kunnen omschrijven als een 'hebbelijkheid'. Meestal gebruiken 
we alleen de negatieve versie van dat woord: een 'onhebbelijkheid' is een vorm van lompheid en 
onbehouwenheid. Als iemand je gedrag onhebbelijk noemt, ben je daar over het algemeen niet heel 
gelukkig mee. Een deugd daarentegen is een soort 'hebbelijkheid', een goede houding, karaktertrek. 
Je mag, je wilt er mee gezien worden.
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In de filosofie van de levenskunst spelen de aloude, zeven deugden een belangrijke rol. 
Oorspronkelijk waren er vier. Zij worden wel de kardinale deugden genoemd, naar het Latijnse 
woord 'cardo' – dat betekent zoveel als scharnier, de pin waar de deur op rust en draait. Om deze vier 
hebbelijkheden draaide het in de klassieke oudheid: om prudentia, iustitia, temperantia en fortitudo. 
Een deugdzaam mens dient verstandig en rechtschapen te zijn, zich in alles te matigen en moed te 
tonen.

Later werden aan deze vier kardinale deugden nog drie andere toegevoegd. Zij worden wel de 
christelijke deugden genoemd. We hoorden Paulus er zojuist zijn beroemde loflied op de liefde mee 
afsluiten: ons resten geloof, hoop en liefde, maar de grootste daarvan is de liefde (1 Korintiërs 
13,13).

Met die drie christelijke deugden erbij, kwamen de oude deugden in een nieuw licht te staan. Er 
veranderde iets. Kijk, voor Plato en Aristoteles, die over die vier kardinale deugden nadachten, 
draaide het in eerste instantie om de vraag: hoe kan ik een geslaagd leven leiden? Hoe kan ik mijzelf 
zo ontwikkelen dat ik een gelukkig mens wordt en daarvoor de erkenning krijg? Welnu, dat lukt als 
je je die vier deugden eigen maakt. En dat gaat het beste door een voorbeeld nemen aan iemand die 
geslaagd is in het geluk waar iedereen naar streeft. Want in ieder mens leeft dat verlangen naar geluk 
en het komt er op aan dat verlangen te cultiveren. Je moet, zoals dat dan heen, jezelf verwerkelijken.

Veel moderne vormen van levenskunst sluiten daarbij aan. Het draait daar om zelfverwerkelijking, 
om oefening, om het aanleren van goede gewoontes. U kent de boeken in het schap filosofie van de 
boekhandel wel. Je leest titels als: 'Stoppen met ongelukkig zijn in vijf stappen', 'Stress oplossen in 
tien stappen', 'In dertig dagen uit je burn-out', 'The Power of Habits'. En toch... er is een verschil met 
de klassieke vorm van zelfverwerkelijking. In deze moderne vormen gaat het nog véél meer dan toen
om een persoonlijke, wat dan heet: authentieke zoektocht naar wat voor jou van waarde is. Je voegt 
je niet zozeer in waarden die je worden aangereikt, maar je creëert ze zelf. Het is de zoektocht van de
autonome mens, die aan niets en niemand iets verschuldigd is.

Ik sprak onlangs met een uitvaartondernemer over zijn vak en over de opkomst van nieuwe rituelen. 
'Soms gaat het goed', vertelde hij (ik parafraseer), 'maar soms is het tenenkrommend wat er aan 
persoonlijke, zogenaamd authentieke uitingen wordt bedacht. Vaak beklijft het niet, het raakt niet aan
de diepte van het bestaan, het doet geen recht aan alle gevoelens die er zijn. Er lijkt maar één 
criterium te gelden: Als het maar origineel is! En het is nog vermoeiend ook. Telkens weer iets 
nieuws, telkens weer het zelf dat zich wil onderscheiden'.

Als de christelijke deugden erbij komen, verandert er iets aan dat ideaalbeeld van de 
zelfverwerkelijking. Geloof, hoop en liefde brengen elementen als armoede, nederigheid en aandacht
voor de ander binnen. Niet dat de klassieke mens daar niets van wist, maar hij had er eigenlijk alleen 
oog voor als het hem zelf gelukkiger maakte. U kent die gedachte wel die soms in jezelf rondwaart: 
hoe oprecht is mijn aandacht voor de ander eigenlijk? Doe ik het niet om er zelf beter van te worden. 
Een ander bijstaan, een gift geven, is dat niet een poging mijn schuldgevoel af te kopen of mijzelf in 
de etalage te zetten. En je beseft: dan is de ander geen doel, maar een middel. Het is nog steeds een 
vorm van zelfverwerkelijking.

Met de christelijke deugden komt er iets in beeld dat verder reikt dan het redelijke 'ik' dat het zelf wil 
doen, dat alles onder controle wil hebben, alles zelf vorm wil geven. En nu kom ik bij de liefde 
waarvan Paulus zo geweldig hoog opgeeft. Want hij heeft het niet over de redelijke liefde, waarvan 
we allemaal wel vinden dat het zo hoort, waaraan je je geen buil kunt vallen: denk aan de liefde van 
ouders voor hun kinderen, die van de arts voor zijn patiënten, van de vriend voor de vriend. Ze is 
mooi, maar niet uitzonderlijk: het is een liefde die hoort bij je taak of die voortkomt uit 
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verwantschap. 'Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft?' vraagt Jezus retorisch in de 
Bergrede. 'En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks 
doe je dan?' Nu ja, er zijn omstandigheden dat het niet niks is, maar het is niet meer dan redelijke 
toewijding. Maar Paulus heeft het over een liefde die houdt van wat we redelijkerwijs niet 
aantrekkelijk vinden, die veel verder gaat dan die van verwanten, die niet samenvalt met je taak. 
Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. En de nadruk ligt op dat 
woordje 'alles'. 

Ze begeeft zich niet alleen maar binnen de kaders van wat je toch al leuk en aardig vindt. Ze beperkt 
zich niet tot de bubble van je sociale leven. Ze trekt geen grenzen waar die mij het beste uitkomen. 
Ze sluit bij voorbaat niemand uit, ze vraagt niet of een vluchteling wel of geen papieren heeft, en ook
aan de boze witte man gaat ze niet voorbij. Ze maakt in de kerk geen onderscheid tussen leden en 
niet-leden, binnen en buiten, thuis en te gast – dat mag op deze zondag waarin een nieuwe ouderling 
Open Kerk bevestigd is, onderstreept worden. Alles verdraagt ze, in alles volhardt ze.

Maar als ze alles verdraagt en alles hoopt, in alles volhardt, niemand uitsluit, is het dan geen 
redeloze, blinde liefde? Nee, zegt Paulus, ze geeft juist een diep inzicht, ze ziet scherper dan een 
mens zelf geneigd is te zien. In het vreemde, niet vertrouwde, in wat niet per se bijdraagt aan jouw 
zelfverwerkelijking, in de gevangene, de zieke, de vreemdeling, de naakte, de dode ziet zij Christus 
zelf.

Of het nuttig is, deze liefde? Nuttig is niet het goede woord. De dode heeft er niets aan dat hij 
begraven wordt en het gebed is een vorm van helpen waar helpen niet meer helpt (Moyaert), maar 
precies omdat ze nutteloos is, deze liefde, omdat ze niet meer dient dan de liefde zelf, brengt ze iets 
anders teweeg dan zelfverwerkelijking. Of misschien verwerkelijkt ze ons juist op een heel andere 
manier, één die we niet bedacht, niet voor mogelijk hadden gehouden;; en is het daarom een liefde 
die ons gegeven moet worden, omdat ze redelijkerwijs niet voortkomt uit ons zelf. Ze overkomt ons.

En ik vermoed dat die liefde, een die je ontvangen moet, veel lastiger is dan de liefde die je geven 
kunt. Wij vinden het nu eenmaal vaak lastiger te ontvangen dan te geven. 
Wat je geeft, doe je zelf, heb je in de hand, het past helemaal binnen je hang naar 
zelfverwerkelijking, maar als je je hand moet ophouden, en maar moet afwachten wat je gegeven 
wordt, ben je afhankelijk van de gever. En wie weet wat die gever van de liefde van je wil. Misschien
brengt die gave wel een soort verplichting met zich mee, namelijk te zijn wie je bent in de ogen van 
degene die jou zijn liefde betoont. Te aanvaarden dat je bent zoals h/zij je al kent. Het is een 
ontmaskerende liefde, een die je zwakheden blootlegt, je gebreken opdelft, een die je heel anders 
verwerkelijkt dan je misschien zou willen; omdat ze je ziet zoals je bent, niet zoals je zou willen zijn.

Precies op deze manier spreekt de dichter van Psalm 139 over de Eeuwige, die liefde is. Heer, gij 
doorgrondt en gij kent mij, gij weet van mijn zitten en opstaan, gij verstaat mijn gedachten van 
verre; Zo begint hij de psalm en zo gaat het maar verder.

We lezen het vaak als een positief woord, dat je gekend bent, maar er zit ook iets ongemakkelijks in. 
Iemand die je zo goed kent, dat alles open ligt, meer van je weet dan Mark Zuckerberg. Ik heb niets 
te verbergen, zegt iemand, maar er is altijd wel iets waar je niet mee te koop loopt. Je falen, je 
kleinheid, je jaloezie, je overmoed, je angst, je onrust... En deze liefde legt het bloot. Je 'ik' wordt er 
niet door verwerkelijkt dankzij alles wat je kunt en weet en doet, maar ondanks en met dat alles erbij.
De dichter doet er een hele psalm over om dat te erkennen, om zich aan deze liefhebbende God over 
te geven. 

Anton Korteweg herdicht het slot van de psalm aldus:
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Enfin, gebonden zijn, gekend, in iemand zijn, erg is het, maar
niet is nog erger misschien. En altijd, hoe dan ook: ik denk
aan je, op de gekste momenten, en nooit
niet eens niet. Het moet wel dat ik van je hou, de
pest heb aan wie de pest aan je heeft. Ken
me dan maar, weet wie ik ben en doe maar.

Anton Korteweg, Nieuwe Psalmen, Nijmegen: SUN 1995

'Weet wie ik ben en doe maar...' in deze woorden van de dichter zit een filosofie van de 
levenskunst die andere sporen trekt dan die van de klassieke zelfverwerkelijking. Als het nieuwe 
Paasbestaan een kunst is dan is het niet alleen de kunst van opstaan en doen wat we kunnen om 
gelukkig te worden. Het zal ook gaan om de kunst van het ontvangen, van de liefde die onze 
zwakheden blootlegt en ons falen en onze schoonheid en inzicht, van de God die ons beter kent 
dan wij ons zelf kennen, de Eeuwige en zijn liefde tot wie we bij tijd en wijle moeten zeggen: 
weet wie ik ben en doe maar.

Bronnen:
Paul van Tongeren, Leven is een kunst: Over morele ervaring, deugdethiek en levenskunst, Zoetermeer: 
Klement 2013

NB! Wanneer u vaker inspiratie ontleent aan onze preken en gebeden, stellen wij u voor om een gift
over te maken op NL 29 INGB 0000 0585 71 ten name van Stichting Kloosterkerk.

U steunt ons werk ermee!
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