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Viering OVG d.d. 24 januari 2021 ‘Wek mijn zachtheid weer’ 

Voorbereid door: Frouktje Zuiderveld, Marion Wijnstra en Janneke Metselaar 

 

Deel 1  

Bij ons aan de keukentafel kan het soms goed ‘knetteren’. We vinden overal wat van. En we proberen 
elkaar te overtuigen. Ongeduld is bij tijd en wijle kenmerkend, we laten elkaar niet altijd uitspreken. 
En de nodige stemverheffing is ons niet vreemd. 

In Duitsland woont onze oudtante, Oma Tante Jane. Het is een oudtante, maar eigenlijk is het onze 
oma. Het gebeurt wel dat als we bij haar zijn, we aan tafel op de gebruikelijke wijze, verbaal over 
elkaar heen rollen. Ook Oma Tante Jane neemt dan deel aan het gesprek. Je moet je voorstellen, we 
discussiëren over een onderwerp, ik neem vol verve het woord, een ander wordt onwillekeurig de 
mond gesnoerd. Ik richt me ook tot Oma Tante Jane. Maar dan gebeurt het. Ze kijkt me aan en zegt, 
heel rustig: “Aha! Interessant. Erzähl mahl!”. En dan val ik stil. 

Door haar rustige reactie doet ze een appèl op mij: Wat zeg ik nu eigenlijk? Het dwingt me mijn woor-
den beter te overdenken en rustiger te kiezen. En ook mijn tafelgenoten ontgaat het niet. Het gevolg? 
We voeren een veel genuanceerder gesprek met elkaar. 

Ook in de huidige tijd valt het niet altijd mee wanneer we met elkaar in gesprek zijn. We zitten vrijwel 
de hele dag op elkaars lip; ons geduld is sneller op en de lont soms korter dan normaal. Een vergade-
ring op het werk, een overleg met leden van een vereniging of een commissie; veel van ons contact 
moet noodgedwongen digitaal gevoerd worden. En als er dan een noot gekraakt moet worden, dan 
kan het er soms stevig aan toe gaan. Dat we elkaar dan via een computerscherm of via de telefoon ‘in 
de ogen kijken’ helpt het gesprek vaak niet. Maar ook los van deze, actuele, verzwarende omstandig-
heden gebeurt het in overleg, in discussies klein of groot in de politiek of openbaar, online op social 
media of per e-mail: we discussiëren, proberen de ander te overtuigen, snoeren elkaar de mond en 
begrijpen elkaar niet altijd. En na afloop blijven we zitten met een onbevredigend gevoel of een gevoel 
van onrecht of teleurstelling. Of, in groter verband, met grote zorgen om het politieke klimaat.  

We zongen zojuist: “Licht dat ons aanstoot in de morgen, […] dat wij niet uit elkaars genade vallen en 
doelloos en onvindbaar zijn”. In groter verband, in een e-mail uitwisseling of in zo’n tastbare situatie 
aan de keukentafel: wanneer we elkaar ergens van proberen te overtuigen, wanneer er op het scherpe 
af met elkaar wordt gediscussieerd; het kunnen momenten zijn waarin we voor elkaar doelloos en 
onvindbaar zijn. Wat is dat dan, dat we elkaar dan niet begrijpen, ons snel aangevallen voelen? On-
aardiger op elkaar overkomen dan we misschien bedoelen? Dat we ons aan elkaar ergeren? Komt het 
door de Corona situatie? Of zit in de toenemende individualisering en verharding in het algemeen. 

In de woorden van Erich Fried (in de vertaling van Remco Campert), ligt wellicht een deel van een 
antwoord verscholen: 
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Het is wat het is 

Het is onzin 

zegt het verstand 

Het is wat het is 

zegt de liefde 

 

Het is ongeluk zegt de berekening 

Het is alleen maar verdriet 

zegt de angst 

Het is uitzichtloos 

zegt het inzicht 

Het is wat het is zegt de liefde 

 

Het is belachelijk 

zegt de trots 

Het is lichtzinnigheid 

zegt de voorzichtigheid 

Het is onmogelijk 

zegt de ervaring 

Het is wat het is zegt de liefde 
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Deel 2 

Wat is dat dan, dat we elkaar dan niet begrijpen, ons snel aangevallen voelen? Het is wat het is? Wat 
maakt, dat het momenten zijn waarin we voor elkaar doelloos en onvindbaar zijn? Waarom, waardoor 
ontstaat die verharding? We verzaken om stil te staan en raken van onszelf af. We zoeken het bij de 
ander en niet bij onszelf.  

Als we bij onszelf te rade gaan, worden met onszelf geconfronteerd. We realiseren ons dat het mis-
schien te maken heeft met zelf durven kijken als een kind: onbevangen en zonder oordeel. Open staan 
voor Gods nieuwe wereld.  

Het heeft te maken met luisteren, open staan voor de ander, je kunnen verplaatsen in de ander. Even 
een moment tijd nemen, een moment nemen om stil te staan. Wat zegt die ander? Wat zegt die ander 
echt? Moet ik daar eigenlijk wel iets mee? Waarom dan? Maak ik het niet nodeloos ingewikkeld? Is 
dat wat de ander benoemt wellicht een even zo goede optie? Durf ik het erop te wagen om mijn eigen 
ideeën opzij te leggen? Wat vraagt het van mij als ik met de ander meega in zijn of haar standpunt? 
Komen we dan misschien positiever uit het overleg, trekken we dan samen op en zijn we minder on-
vindbaar voor elkaar? Of zoals met de uitnodigende woorden van Oma Tante Jane: “Aha! Interessant. 
Erzähl mahl!”. 

Het beroerde van de huidige omstandigheden is dat het contact met elkaar minder gemakkelijk ver-
loopt. Onze wereld lijkt wat klein door weinig buitenshuis te kunnen ondernemen. Je loopt niet even 
bij elkaar binnen of waait niet even bij elkaar aan. Terugkomen op een gesprek van kort daarvoor, 
vraagt extra inspanning. De dialoog verstomt…, tenzij we zelf het positieve in de situatie terug bren-
gen. Het is wat het is zegt de liefde. Zou dat het zijn? Of moeten we in plaats van te zeggen ‘Het is wat 
het is.’, juist zeggen ‘Het is wat we er van maken!’?  

We worden, ook door de actuele omstandigheden, op onszelf teruggeworpen, maar daarbij staan ons 
positieve dingen tot onze beschikking om met elkaar in gesprek te blijven. Een aantal willen we graag 
delen. 

Bij ons op het werk werden we uitgenodigd om collega’s elkaar een kaart toe te sturen. Gewoon, een 
groet, een kleine anekdote, over de post. Niet de collega’s schrijven die je toch al kent, maar gewoon, 
de eerste drie op de alfabetische lijst na je eigen naam. Terwijl je zit te schrijven, sta je even stil bij de 
ander, denk je aan de ander, probeer je te bedenken hoe je de ander in deze, soms wat sombere tijd, 
een opbeurende gedachte mee kunt geven. En werkte het? Ja, ik ontving althans een aantal kaarten. 
En als collega’s weten we elkaar nu toch weer wat sneller te vinden. Ook binnen onze gemeenschap 
ging er post rond. Het helpt. Dat doet ons goed. Misschien moeten we het allemaal wat vaker doen.  

Het ‘Groet je mee’ experiment hier in het Noorden (www.groetjemee.frl). #GROETJEMEE is een idee 
van Wini Weidenaar. Op de website ‘groetjemee.frl’ vertelt ze: ‘Ik fiets bijna dagelijks naar mijn werk 
van Bartlehiem naar Leeuwarden en op een dag bedacht ik, hoe zou het zijn om iedereen die ik tegen-
kom te groeten? En dus voegde ik de daad bij het woord. De eerste zeven kilometer kom ik nauwelijks 
iemand tegen maar net voorbij het Leeuwarder Bos wordt het vaak iets drukker. En zo komt het dat 
ik met verschillende mensen een “hoi” relatie heb. Een moment op de dag dat je elkaar even laat 
weten, ik zie jou’. aldus Wini. Door haar initiatief dat opgepakt werd door een grote groep mensen in 
haar omgeving, maar ook door allerlei organisaties komen er allerhande verhalen los. Terug te lezen 
op de website. Soms ontroerend, soms humoristisch en mensen delen er ook korte gedichten. Het 
lezen ervan geeft energie. Het inspireert. 

En thuis? Waar het soms kan ‘knetteren’ aan de keukentafel? Daar herinneren grappige, leuke en 
creatieve vormen ons aan het belang van in contact blijven met elkaar. 

Vanuit de basisschool worden we aan het werk gezet met een zogeheten ‘complimentenmuur’. Voor 
ieder gezinslid plakken we een envelopje op een poster die op een prominente plek in huis komt te 

http://www.groetjemee.frl/
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hangen. We hebben ook een lange lijst met complementen die we uitknippen in kleine briefjes. De 
opdracht is vervolgens: Heb je een compliment voor iemand in het gezin? Stop het compliment in 
zijn/haar envelopje. En complimenten die we vinden missen of zelf bedenken schrijven we alsnog ook 
op een briefje en die gaan ook in de envelopjes. En dan is er een moment waarop we samen de com-
plimenten bekijken. Dan gaat het erom elkaar te vertellen waarom we elkaar deze complimenten heb-
ben gegeven. Het klinkt misschien als een hele klus, maar er gaat absoluut een positieve werking van 
uit. En we sluiten niet uit dat het ook werkt in gezinnen zonder kinderen in de basisschoolleeftijd, een 
gezin van twee personen, of misschien leent de opdracht zich ook voor familie of vrienden op wat 
grotere afstand. 

Want met opa’s en oma’s wisselen we bijvoorbeeld via Whatsapp wel veel foto’s uit over hoeveel 
sneeuw er gevallen is en we praten even over hoe prettig het was om ’s ochtends vroeg boodschappen 
te doen in een lege supermarkt. Maar hebben we ze ook laten weten dat we het fijn vinden dat ze 
met ons meeleven terwijl wij ons hoofd breken over het thuisonderwijs dat we moeten geven? Of 
hebben wij hen laten weten dat we trots op ze zijn? Dat het ze toch lukt om te blijven koken voor een 
vriend of vriendenpaar die dat nodig heeft, ondanks de omstandigheden en de corona-regels die daar-
bij horen. En ondanks de bijbehorende zorgen over hun eigen gezondheid en die van de mensen in 
hun omgeving. Trots op hen, dat ze het volhouden, ondanks de eenzaamheid die op de loer ligt, en 
ondanks dat gelatenheid of droefheid zich meester van hen kan maken, om elke dag door weer en 
wind toch even die stevige wandeling maken. De ‘complimentenmuur’ herinnert ons eraan, om elkaar 
dat, ook op afstand, toch wat vaker te laten weten. 

Wat hebben we thuis nog meer tot onze beschikking om met elkaar in contact te blijven? ’s Avonds 
tijdens het eten passeert steevast de vraag: ‘Heb je nog gelachen vandaag?’ Die vraag lieten we eer-
der, vóór corona, ook regelmatig rondgaan. Maar zelfs als je niet je dag op school doorbrengt of op 
het werk; als je eigenlijk bijna de hele dag getuige bent van hoe de ander in het gezin de dag door-
brengt, zelfs dan is aan het einde van de dag de vraag ‘Heb je nog gelachten vandaag?’ heel relevant. 
Want dan blijkt de ander tòch tijdens een online-les een goede grap gehoord te hebben, of een car-
toon die door een kennis werd geappt, werkte eerder op de dag bij één van ons op de lachspieren. 
Vervolgens doen de anekdotes, bij het met elkaar uitwisselen, nog een keer hun werk! En als er ècht 
eerder op de dag niet gelachen is, dan wil het gesprek erover prompt soms ter plekke toch nog leiden 
tot een vrolijk moment. 

We merken dat moeizame momenten vanwege de lastige omstandigheden van iedereen z’n tol eisen. 
We worden er sneller gestrest van, het gezegde ‘een kort lontje’ blijkt net iets vaker van toepassing. 
De jongsten van het gezin lijken zich er goed doorheen te slaan, maar ook zij geven soms signalen af 
dat het hen bezig houdt. Ze lijken een radar te hebben voor spanningen die in de lucht hangen. Dan 
hebben we nog een goede troef:  Aan het eind van de dag, voor het slapen gaan, benoemen we een 
mooi moment dat op die dag plaats vond. Dat wordt aan een schriftje toevertrouwd. En na verloop 
van tijd, blijkt het geweldig leuk om door dat schriftje te bladeren en nog eens terug te lezen wat we 
eerder ook al weer beleefden, waar we vrolijk of ontroerd door waren. Of dingen die op een andere 
manier een positieve indruk hebben gemaakt en de moeite waard om te onthouden. We kennen een 
soortgelijk voorbeeld van iemand die op losse briefjes schrijft die vervolgens rondslingeren door het 
huis. Die tijdelijk verdwijnen onder een boek of een schaaltje, prompt weer opduiken en dan ook weer 
door de andere gezinsleden worden teruggelezen.  

Zo zijn er vast nog meer voorbeelden die je tegen kunt komen, daar even bij stil staan. Misschien het 
idee overnemen… Lang niet al deze voorbeelden van speelse, positieve dingen die wij in de voorbe-
reiding tegengekomen zijn, zullen een ieder aanspreken. Maar ze spreken wel tot de verbeelding van 
manieren om elkaar op een positieve manier vragen te blijven stellen, aardig te doen, belangstelling 
te tonen, te luisteren, te troosten, mee te voelen, proberen te begrijpen hoe een ander zich voelt, te 
helpen. Even stilstaan. Bij één van ons hangt een briefje op het prikbord met een tekst van Bertolt 
Brecht: “Ik sta even stil en dat is een hele vooruitgang.” Wek mijn zachtheid weer. 
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En zoals de Franciscaanse beweging vertelt: Jezus zegt: "Als je niet wordt als kinderen zul je het Rijk 
der Hemelen niet binnengaan." Wanneer we in de ogen van kinderen kijken, kan hun onschuld ons 
ontroeren. Zij zijn zich van geen kwaad bewust en tonen zich in hun gedrag heel kwetsbaar en zijn 
spontaan en open. We hebben gemakkelijk compassie met kinderen en ze kunnen ons vertederen. Zij 
doen een appel op de zachte krachten in het leven die wij soms zijn kwijtgeraakt. Kinderen kunnen 
ons tot voorbeeld zijn. Dat is ook wat Jezus bedoelt. 

Laten wij ons wat meer toevertrouwen aan de zachte krachten om het leven van anderen en van 
onszelf aangenamer en gelukkiger te maken. Is dit ook niet de diepere betekenis van de  franciscaanse 
wens "Vrede en alle Goeds"? 

Laten we elkaar de hand toe blijven steken. Niet ‘het is wat het is’ en daarin blijven steken, dan missen 
we de essentie. Het is wat wij er zelf van maken! Uiteindelijk is het wat ikzelf doe. Daarin ben ik zelf 
mijn instrument. De dialoog op gang houden, ons kwetsbaar en onbevangen durven opstellen. Daarin 
fouten durven maken. Het beste er van proberen te maken, en misschien ook accepteren dat het niet 
altijd goed gaat. Het eigen onvermogen niet op de ander afwenden; of de ander verwijten; maar naar 
onszelf kijken. Met compassie naar de ander kijken en met compassie naar onszelf. Even een moment 
stil staan. Durven zien dat het toch goed mag gaan. Ik mag mijzelf met mildheid aanschouwen. Wek 
mijn zachtheid weer. 

In de voorbereiding van deze viering putten we inspiratie en energie uit de tekst van Kahlil Gibran. 
Daar sluiten we mee af. 
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Zelfkennis 

En een man zei: Spreek tot ons over zelfkennis. 

En hij antwoordde, zeggende: 

Jullie harten kennen in stilte de geheimen van de dagen en de nachten. 

Maar jullie oren dorsten naar het geluid van je hartenkennis. 

In woorden zouden jullie willen kennen al hetgeen je immer in gedachten hebt geweten. 

Jullie willen het naakte lichaam van je dromen met je vingers beroeren. 

 

En jullie zullen het doen, het is goed. 

De goed verborgen bron van je ziel moet bruisende verlangens opwaarts stuwen, die dan ruisend 
stromen richting zee; 

En de schat van je oneindige dieptes zal ontsluierd worden voor je ogen 

Maar laten er geen schalen zijn om je onbekende schat mee te wegen; 

En onderzoek de dieptes van je kennis evenmin met maatstaf of peillood 

Want het zelf is een zee, grenzeloos en mateloos. 

 

Zeg niet: ‘Ik heb de waarheid gevonden’, maar liever ‘Ik heb een waarheid gevonden.’ 

Zeg niet: ‘Ik heb het pad van de ziel gevonden.’ 

Zeg liever: ‘Ik heb de ziel ontmoet terwijl ze mijn pad bewandelde.’ 

Want de ziel bewandelt alle paden. 

De ziel schrijdt niet over een rechte lijn, noch groeit ze star als riet omhoog. 

De ziel ontvouwt zichzelf gelijk een lotus waarvan de bloembladeren ontelbaar zijn. 
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