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Heilig leven, is leven in Liefde 
 

 

Overweging 

 

“Laat OMA thuis” las ik ’n paar maanden geleden, het betreft niet grootmoeder, die moet je altijd 

meenemen, zolang het kan dunkt me. Nee, OMA is een afkorting en staat voor Oplossingen, 

Meningen en Adviezen. Het betreft een advies, een richtlijn, “Laat OMA thuis”. Het ongevraagd 

met oplossingen, meningen en adviezen komen is doorgaans niet verstandig. Zoals bij een 

condoleancebezoek, waar het verdriet immens groot is, bijvoorbeeld als ouders een kind verloren 

hebben, en tijdens dat bezoek wordt het gesprek door de bezoekende partij ingevuld met 

oplossingen en adviezen over hoe het verdriet beteugeld zou kunnen worden. Luisteren en 

zwijgen, ook als er stiltes vallen is het enige wat dan past; medeleven en begrip tonen,  zonder 

veel woorden te gebruiken. Feitelijk actief niets doen, er gewoon zijn. 

Actief niets doen is in andere situaties vaak verwerpelijk. Bijvoorbeeld, waar mensen onrecht 

wordt aangedaan moet hiertegen stelling worden genomen. Heeft u ook geconcludeerd dat de 

consequenties van de gaswinning voor de bewoners van het gaswinningsgebied in Groningen 

enorm zijn? En dat deze stad, deze provincie en haar inwoners groot onrecht wordt aangedaan? 

Heeft u ook geconcludeerd dat het bagatelliseren van de gevolgen en de risico’s van de 

gaswinning, en ook de minachting die daarbij ten toon gespreid wordt, zelden zo vertoond is.  

En dan lezen we vandaag in Mattheüs 5:38-48 ‘Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: oog om 

oog tand om tand. Maar ik zeg jullie: sla niet terug, wanneer iemand je onrecht doet’. Hoe moeten 

wij deze tekst interpreteren als het over de gaswinning gaat? In elk geval geen geweld gebruiken, 

niet streven naar vergelding en altijd de-escaleren. Maar passief en afwachtend zijn, is weinig 

adequaat, dunkt me. De belanghebbende partijen zetten alles in het werk om zoveel mogelijk 

winst te maken en maken veiligheid van de bewoners tot sluitpost. Ook bewust misleiden, door 

met de mond te beleiden dat vanaf nu gerechtigheid de boventoon zal voeren, wordt bij herhaling 

als politiek instrument ingezet. Er is sprake van gebrek aan respect, gebrek aan liefde. 

Dit vraagt tegengas, uiteindelijk met behulp van de rechtelijke macht. Immers het willens en 

wetens aanvaarden van de aanmerkelijke kans dat andermans eigendommen en cultureel 

erfgoed beschadigd worden, en dat mensen in gevaar worden gebracht, staat onze wetgeving 

niet toe. 

Zou het ook zover hebben kunnen komen, wanneer gerechtigheid en eerlijkheid betrachten het 

kenmerk van overheid en politiek zouden zijn geweest, wanneer het over de gaswinning ging? 

Het niet dulden dat de waarheid geweld wordt aangedaan, het niet dulden dat misleiding als een 

bruikbaar politiek instrument wordt gezien, vond je tot nu toe eerder bij journalisten dan bij 

bewindslieden of Kamerleden. 

Hoe komt het dat gerechtigheid betrachten, eerlijkheid betrachten en onvoorwaardelijk oprecht 
zijn, zo vaak niet als een opdracht in persoonlijk functioneren wordt gezien? Hoe komt het dat 
eigenbelang vaak prevaleert en verzet uitblijft wanneer de waarheid geweld wordt aangedaan? 
En wat betekent dat voor die ander? 
Feitelijk spreek ik hier een waardeoordeel uit.  



Hoe kom je als individu tot een gewetensvolle houding of opvatting? Waarschijnlijk vraagt u dat 
zich ook wel eens af.  
Hoe kom je tot plichtsbetrachting en wanneer voel je je geroepen ergens aan bij te dragen? 
Vanzelfsprekend zijn opvoeding en sociale omgeving in je kinderjaren zeer bepalend. Maar er is 
ook toeval. Stelt u zich voor dat u ergens in de wereld was geboren onder erbarmelijke 
omstandigheden, zonder schoon drinkwater, inentingsprogramma’s en onderwijs. Wat was er 
dan van u terecht gekomen? Het is zelfs de vraag of liefde onder die omstandigheden in al zijn 
facetten kan gedijen. Toch vermag liefde heel veel, ook onder erbarmelijke omstandigheden.  
Liefde is de oerkracht in het menselijk bestaan, maar ook in ons geloof, denk ik, zoals verwoord 
door Gerard Reve in zijn gedicht Dagsluiting.   
 
Eigenlijk geloof ik niets,  

en twijfel ik aan alles, zelfs aan U. 

Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft,  

dan denk ik, dat Gij Liefde zijt, en eenzaam,  

en dat, in dezelfde wanhoop, Gij mij zoekt  

zoals ik U. 

 
Laten we deze, voor mij, zeer aansprekende tekst, samen zingen.  
 
 
 
Waar vriendschap is en liefde, daar is God zongen wij vanmorgen na het aansteken van de 
Paaskaars. 
God is liefde wordt op meerdere plaatsen verwoord in de Schrift, zoals in de eerste brief van 
Johannes 4:8, waarin de evangelist Johannes kernachtig formuleert Wie niet liefheeft kent God 
niet, want God is liefde. 
 
In Genesis 5:1 wordt geschetst dat de mens is geschapen naar Gods beeld en als Zijn gelijkenis.  
 
Welnu, als God liefde is, en wij zijn geschapen naar zijn gelijkenis, dan staat liefde voor alles wat 
goddelijk is, en is liefde de kern van ons geloof.  
 
 
 
Een aantal weken geleden las ik een tekst van Huub Oosterhuis over liefde, die me zeer 
aansprak. Ik dacht daarbij aan het thema van dit jaar, Heilig Leven, en zo kwam ik tot het thema 
van deze viering: Heilig leven, is leven in liefde. 
 
De tekst luidde als volgt: 
‘Ik versta onder liefde: de duizenden nuances van vriendelijkheid en vriendschap, van hartstocht 
en hoofsheid, van bedachtzame eerbied en mededogen, waarmee mensen elkaar bejegenen. Ik 
versta onder liefde ook de wijsheid en de wetenschap, fantasie en volharding, waarmee de aarde 
wordt opgebouwd, steeds weer, tegen alle afbraak in.’ Tot zover het citaat van Oosterhuis. 
 
Liefde vraagt inzet, is actief en is allesomvattend. Liefde doet een appèl op de individuele mens. 
Liefde leidt tot blijdschap, is opbouwend en toekomstbestendig. Liefde kent vele varianten en 
raakt allerlei aspecten. 
 
Kunnen wij dit nader concretiseren? Wat wordt er dan van ons, van mij als individu gevraagd? 
Een aantal gedachten daarbij wil ik met u delen, zoals: 
 



Ontvankelijk zijn en een luisterende houding aannemen, opdat je gevormd kunt worden? Of gaat 
het meer om eerlijkheid betrachten en onvoorwaardelijk oprecht zijn, simpelweg het goede willen 
doen? Of moeten we het meer zoeken in het vredelievend zijn. 
 
Liefde heeft voor mij ook te maken met respectvol bejegenen en compassie en betrokkenheid 
betonen. Maar vraagt liefde ook een bewuste levenshouding, waarbij moraliteit en ethiek hoog in 
het vaandel staan? Zouden we dan een minder slaafs gedrag vertonen? Of schaamte voelen 
wanneer incorrectheid als een aanvaardbare vorm van handelen wordt beschouwd? Of zouden 
we dan meer in staat zijn tegen de stroom in te gaan? 
 
Misschien is het beter het nog iets dichter bij onszelf te zoeken, in iets wat dagelijks toepasbaar 
is? Zoals het besef dat liefde ook is: inzien en erkennen, en daarbij gelukkig zijn, dat de ander 
ook geschapen is naar Gods gelijkenis. Of gaat het meer om een liefdevolle en tastende 
levenshouding? Of is zorgvuldigheid het sleutelwoord? In elk geval is liefde ook: jezelf de maat 
nemen of je denken en handelen in liefde is gedaan. 
 
De vandaag gekozen schriftlezing van Mattheüs, oog om oog en tand om tand, geeft aan dat 
vergelding niet past bij de moraal die het evangelie representeert. Nee, de opdracht luidt: 
doorbreek de spiraal van geweld, en gij zult uw naaste liefhebben ook als die niet tot de eigen 
kring behoort. Voor de pacifisten onder ons verwoordt deze Bijbeltekst bij uitstek hoe Leven in 
Liefde vorm behoort te krijgen, en dat deze overtuiging een zeer principiële levenshouding 
verdient.  
Om idealen te realiseren is leven in bezield verband heilzaam, waarbij idealen tot een 
gezamenlijk doel zijn verheven, en onderling er waardering wordt uitgesproken voor eenieders 
kwaliteiten. 
Dit geldt ook voor de liefde, denk ik. Zoals Huub Oosterhuis het verwoordt: ‘Er is in onze 
samenleving behoefte aan plaatsen waar die ‘liefde’ wordt geleerd en aangemoedigd. Zonder 
liefde valt een samenleving uit elkaar en raken mensen ontheemd’.* Me dunkt dat deze 
Pepergemeenschap zo’n bezield verband representeert. 
 
Afgelopen maand kreeg het levensverhaal van Titus Brandsma de nodige aandacht, omdat in 
Dokkum een productie werd gepresenteerd over het leven van deze indrukwekkende man, 
priester, behorend tot de orde van de Karmelieten. Dat zijn de monniken van de orde die altijd het 
goede in de ander proberen te zien. Hij stierf in Dachau in 1942 van ontbering, omdat hij 
weigerde toe te geven aan de regels van de bezetter, maar steeds bereid was in liefde te 
handelen zoals de evangelist Mattheüs aangaf in de schriftlezing van vandaag. Ik zeg jullie: heb 
je vijanden lief. Bid voor wie je vervolgen.  
Titus Brandsma kan gezien worden als een buitengewoon inspirerende persoonlijkheid, een 
voorbeeld van hoe Leven in Liefde vorm kan krijgen. Maar ook een voorbeeld hoe Gods Geest 
werkt, dat mensen zich ongekend krachtig en geïnspireerd voelen om in liefde te handelen. 
 
In het lied Liefde, eenmaal uitgesproken, dat we dadelijk gaan zingen wordt dit verwoord als: 
 
Vonk waarmee Gijzelf ons raakt, 
Alles overwinnend wapen, 
Laatste woord dat vrede maakt. 
 
 
Lambert de Bont 
 
 
* Huub Oosterhuis. Ik versta onder liefde. Uitgeverij Ten Have 
 
 


