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overdenking

gemeente van onze Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God,

I

Eergisteren was hier in deze kerk een trouwdienst, een viering van liefde en trouw, zoals 
we die noemden. Ieder bruidspaar vraag ik een brief te schrijven aan elkaar, maar die niet 
vooraf aan elkaar te laten lezen, maar wel aan mij te sturen, waarbij dan fragmenten van 
die brieven verwerkt worden in de overdenking. Het getuigenis van de liefde voor elkaar is 
altijd weer ontroerend en mij valt op dat er steevast benoemd wordt hoezeer de één de 
ander tot steun en toeverlaat is (‘met jou kan ik echt alles delen’, ‘met alles kan ik bij jou 
terecht’) én dat de ander de één aanvult, bemoedigt en helpt door soms ook een kritisch 
tegenover te zijn. Dan kom je dicht bij het beeld van de eerste mens die God geschapen 
heeft en die een medemens krijgt, over wie gezegd wordt: deze is een hulp-tegenover. 
Over die schepping van de mens en de medemens ging het in de viering: het 
scheppingsverhaal waarin uit het rib van de eerste mens een tweede mens geschapen 
werd. Want de eerste mens, die het echt wel goed voor elkaar had in dat mooie paradijs, 
met al die heerlijkheden om zich heen, miste juist dat ene: op gelijk niveau met iemand 
kunnen communiceren. Hij miste juist díe ene, om van hart tot hart mee samen te kunnen 
leven. Het rib bedekt het hart, maar nu dat rib weggenomen was, lag het hart open… van 
hart tot hart, zo konden zij samen leven. In mooie en moeilijke tijden. Als hulp voor elkaar, 
steun en toeverlaat, maar ook als kritisch-tegenover om elkaar voort te helpen op de weg 
van de Levende. Zo konden zij, deze twee, leven in Zijn Naam. En zo gaan bruidsparen 
gezegend onderweg, met de intentie elkaars hulp-tegenover te zijn. Als die balans goed 
blijft, is er echt samen. Maar als de balans doorslaat naar alleen maar hulp, een soort 
hulpverlenersverhouding met eenrichtingsverkeer gaat er iets mis. Datzelfde geldt ook als 
er alleen nog maar tegenover is en het samen uit elkaar groeit. 

II

Het beeld van de mens en de medemens als hulp-tegenover geldt niet alleen in 
liefdesrelaties en voor huwelijken. Het zou eigenlijk moeten gelden voor iedere relatie die 
je als mens hebt met je medemens met wie je op welke manier dan ook verbonden bent. 
Als je elkaars medegemeentelid bent bijvoorbeeld, of samen deel uitmaakt van eenzelfde 
gezin of familie, of wanneer je samen lid bent van een bestuur of een commissie, of elkaar
gegeven bent als buren, of als vrienden. Bij dat laatste, een vriendschap, lijkt het toch 
vanzelfsprekend dat je hulp-tegenover bent, want vrienden kies je immers zelf. Maar zelfs 



daar kan het mis gaan, in iedere verhouding die je als mens met je medemens hebt kan er
iets scheefgroeien, mis gaan, ontsporen. Menselijk samenleven is vaak uitermate 
ingewikkeld en complex en ik denk dat we daar allemaal wel voorbeelden van kunnen 
bedenken uit ons eigen leven. Het nemen van verantwoordelijkheid voor elkaar is 
uitermate ingewikkeld en complex, ook daar kunnen we van alles bij bedenken. Ben jij in 
staat verantwoordelijkheid te nemen als het er op aankomt? Als jij merkt en ziet dat er iets 
niet goed gaat met de ander, durf je daar iets mee te doen? Durf je het aan de orde te 
stellen bij diegene zelf, in plaats van het achter diens rug met anderen te delen of erger 
nog: iemands naam publiekelijk te schande te maken, zonder dat diegene het zelf weet an
jou? De publieke schandpaal is van alle tijden, iemand veroordelen is makkelijk gedaan, 
en in onze zeer uit de hand gelopen cultuur van oordeel en veroordeel via sociale media 
lijkt iedereen wel vogelvrij. 

III

Hoe neem je je verantwoordelijkheid in liefde? Want daar gaat het om in de lezingen uit 
Ezechiël en uit Mattheüs vandaag? Hoe neem je je verantwoordelijkheid voor je 
medemens, je medegemeentelid? Hoe vul je je rol in voor de gemeenschap voor wie je 
verantwoordelijkheid draagt? Ezechiël de profeet was aangesteld als wachter voor het 
volk. Wanneer er gevaar dreigde moest hij het Woord van de Eeuwige doorgeven, de 
waarschuwing: mensen er dreigt gevaar, word je bewust van dat gevaar en zoek wegen 
om je voor dat gevaar te hoeden. Profeten hebben de verantwoordelijkheid om mensen te 
wijzen op patronen en processen die de profeet wel doorziet om dat die in een verbinding 
staat met God, maar de meeste mensen meestal niet. Een lastige en vaak ondankbare 
taak, want profeten worden vaak gezien als vervelende betweters die alles maar somber 
inzien en hameren op voorzichtigheid, terwijl wij onze vrijheid willen en wel een beetje 
klaar zijn met regels die ons allen beschermen. Profeten moeten steeds van die 
ongemakkelijke waarheden openbaren, van die slecht-nieuws-gesprekken voeren, waar 
de ander niet op zit te wachten, waar de ander zich tegen gaat verzetten, dus hoe 
verleidelijk zou het zijn om weg te kijken, de boel te sussen, kool en geit te sparen. ‘Neem 
je verantwoordelijkheid!’ zegt de Eeuwige. Neem je verantwoordelijkheid in liefde. Toon je 
moed, je lef om heilloze patronen te benoemen, maar toon ook je liefde, want uit liefde is 
de waarschuwing, uit liefde voor de ander, je medemens, de gemeenschap. God is niet uit 
op het onheil voor zijn volk, maar juist op het heil ervan, de heelheid, het goede, het 
perspectief van een Beloofd Land en een Stad van vrede. God heeft er geen plezier van 
als een mens ten onder gaat, Gods hart wordt intens verheugd als een mens er weer 
bovenop komt. Niet de dood maar de opstanding, de wederopstanding is Gods passie met
de mens. Maar daar zijn wel mensen voor nodig, die het Woord van God vertalen, en dat 
Woord is een Lamp voor onze voet, een Licht op ons pad, en een hulp en nabijheid, maar 
evengoed ook een kritisch- tegenover, een woord dat ons aanspreekt op onze 
verantwoordelijkheid voor elkaar, maar altijd in liefde. God zegt ook dat je inspanning niet 
eindeloos en oeverloos hoeft te zijn: als men niet naar je luistert, als de ander niet tot 
inzicht en inkeer komt, dan is dat uiteindelijk ook diens verantwoordelijkheid. Er zijn 
mensen die zichzelf zo weggeven in het helpen van anderen, die hun verantwoordelijkheid
voor de ander zo zwaar opvatten, dat ze er zelf aan onderdoor gaan. Dat hoeft niet!, is de 
liefdevolle bescherming van God, die zegt: “Als jij je best hebt gedaan mag dat genoeg 
zijn, je hoeft niet méér dan je best te doen.” 

IV

De woorden van Jezus vandaag ademen ook dat oerbeeld van de hulp-tegenover, van de 
verantwoordelijkheid in liefde voor elkaar. Deze woorden worden betrokken op een 



gemeenschap, een gemeente van broeders en zusters van elkaar. Medemensen die jou 
zijn gegeven, je hebt ze niet zelf uitgekozen, maar ze zijn op je weg als mensen van 
dezelfde gemeenschap. En daarin loopt alles ook niet vlekkeloos. Geen enkele 
gemeenschap verloopt vlekkeloos, dat is nu eenmaal het gegeven van een groep met 
allemaal verschillende mensen, karakters, veelkeurigheid aan inzichten en meningen, 
soms ook tegenstrijdige. Veelkleurigheid is mooi, divers, een rijk bloemenboeket, als het 
goed functioneert. Maar de werkelijkheid is vaak anders. En dan wordt het spannend, hoe 
ga je daar mee om? Jezus benadrukt dat lastige situaties, conflictsituaties vragen om 
liefde voor elkaar. Maar dat is niet hetzelfde als zoete broodjes bakken, wegkijken, conflict-
vermijdend gedrag. De moed om elkaar in liefde te zeggen wat je op je hart hebt, ook als 
dat moeilijk is. Niet in boosheid of kwaadaardigheid, maar uit liefde voor elkaar en voor de 
gemeenschap. En dat hoef je niet alleen te doen! God wil je helpen en terzijde staan, God 
wil je nabij zijn en met je meegaan. Dat is de zegen die over bruidsparen wordt 
uitgesproken: de NAAM van God verbindt zich aan jullie samengaan op weg de toekomst 
in. Daar mag je op vertrouwen. En datzelfde geldt voor ons als gemeente, als 
gemeenschap. Het geldt voor gemeenschappen die zoeken naar wegen naar Beloofd 
Land en Stad van Vrede. Wanneer je de NAAM van God toelaat in je samenzijn, ook als 
het moeilijk is, weet je dat je niet alleen staat. Wanneer je in gebed je zorgen durft te delen
met God en God werkelijk aanwezig durft laten zijn, zul je de kracht ontvangen om in liefde
je verantwoordelijkheid te nemen. En als je dat samen doet, met twee of meer, als je 
samen bent in de NAAM van God, samen in de Naam van Jezus, dan treed je samen in 
een andere dimensie. Indrukwekkend vind ik het als je in een pastoraal gesprek voelt dat 
er een derde aanwezig is, onzichtbaar, en toch voelbaar aanwezig: het is Gods 
heerlijkheid die aanwezig is, en die op jouw en op jullie heelheid is gericht, zeker als je dat 
samen in gebed brengt, nader je tot God, nadert God tot jou, tot jullie. God wil in ons 
midden zijn, en vraagt toegang tot onze harten. Als wij dan bereid zijn onze harten te 
openen, de harnassen die als ribben dat hart toesluiten durven af te leggen, dan gaat de 
Geest van liefde vloeien, dan is er communicatie van hart tot hart. En dan geldt wat die 
indrukwekkende psalm 133 zingt over het samenleven van zusters en broeders: waar 
liefde woont gebiedt de Heer zijn zegen, daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen
en leven tot in eeuwigheid!

Amen


