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gelezen: Wijsheid van Jezus Sirach 17: 1-10 

Gemaakt naar zijn beeld 
De Eeuwige heeft de mens uit de aarde geschapen en heeft hem tot haar 
laten terugkeren. Hij schonk hun een aantal dagen en een bepaalde tijd en gaf
hun de macht over de dingen op aarde. Hij heeft hen bekleed met een kracht 
als de zijne en hen naar zijn beeld gemaakt. In alles wat leeft, heeft Hij de 
vrees voor de mens gelegd en hem tot heer gemaakt over dieren en vogels. 
Hij heeft hun denkvermogen, hun tong, ogen en oren gemaakt, en hun een 
hart gegeven om te denken. Hij heeft hen vervuld met 
onderscheidingsvermogen; Hij toonde hun het goede en het kwade. Hij heeft 
zijn oog in hun hart geplant om hun te laten zien hoe groot zijn werken zijn, 
zodat zij van de grootheid van zijn werken melding maken en zijn heilige naam
prijzen. 

titel: diepe innigheid

uitgangspunt voor overweging: lied 752: 1,4,7
https://www.youtube.com/watch?v=LPgLSNs8SEk 

overweging 

Prachtig, maar moeilijk, vrij onbekend en toch wonderschoon: het lied dat we zojuist 
zongen. Drie van de zeven strofen. Een volheid aan beelden en wel 30 verwijzingen 
naar Bijbelteksten. Een rijke tekst over een vorm van armoede, die toch de grootste 
rijkdom is. Een lied over buiten en binnen, de buitenkant van het bestaan, waar de 
zon de huid kan verbranden en de regen ons kan verleppen, en de binnenkant van 
het bestaan, waar een innerlijk licht staalt: zij hebben een blinkende wereld van 
binnen! 

Het staat in ons liedboek en dat is bijzonder, want teksten als deze met melodieën 
als deze: beide complex, zijn niet meer zo van 'onze tijd'. In 1973 verscheen het in 
het Liedboek voor de Kerken, in vertaling van Schulte Nordholt. Maar daarvoor werd 
het terzijde gelegd: wel een mooie en innige tekst die je als gelovig individu zou 
kunnen zingen, maar niet een lied voor de kerk, zo was langdurig de gedachte. 

Christian Friedrich Richter is de dichter van Es glänzet der Christen inwendiges 
Leben. Hij was het Luthers Piëtisme toegedaan, een stroming die een eeuw na 
Luther, vond dat het geloof wel al te theoretisch en dogmatisch was geworden en het
veel meer zocht in de praktische vroomheid van de gelovige. Het leven van alledag, 
het samenleven van alledag ook: hoe geef je praktisch handen en voeten aan je 
geloof in de wereld waarin je leeft -een uitwendige kant- en hoe kun je inkeren naar 
binnen, naar je diepe innigheid -de inwendige kant-. 

https://www.youtube.com/watch?v=LPgLSNs8SEk


Daar binnen schijnt een ander licht voor Gods kinderen. Dat
is altijd erg lastig, vind ik, want wie zijn Gods kinderen? Daar
is in de geschiedenis van het Christendom eindeloos over
gediscussiëerd, geoordeeld en veroordeeld: over wie wel en
niet behouden worden. Maar Gods kinderen, daar bedoelt
Richter mee, mensen die met hun innerlijke wereld bezig zijn
en daar het ware licht zoeken, dat in de buitenwereld vals
licht kan zijn, of wat je huid kan laten verbranden. Door bezig
te zijn met innerlijkheid, wordt uiterlijkheid van mindere
waarde. Door bezig te zijn met geestelijke zaken, wordt het
aardse, het fysieke van minder waarde. Je leeft wel ín de
wereld, maar je bent niet van de wereld. Want je bent van
God, je Schepper, die jou zo wonderlijk mooi heeft
geschapen, zoals Psalm 8 lovend getuigd en zoals we het
ook de dichterlijke woorden van de Wijsheid van Jezus
Sirach hoorden zingen. Met de mooiste woorden wordt dat
innerlijk beschreven, paradijselijk, koninklijk, schitterend.
Daarbij verdoft al wat stoffelijk is en voorbijgaat. 

Sommige Piëtisten, zoals Christian Richter, leefden in een soort geestelijke 
afzondering. Hij was arts, heeft grote dingen gedaan voor zieken en het 
samenstellen van nieuwe medicijnen. Nogal op het lichaam gericht, lijkt het. Op het 
wèlzijn gericht, die praktische handen en voeten, die een piëtist ook kenmerkt. Maar 
ten diepste leefde hij in afzondering, in de vervreemding, gericht op het binnenste. 
Mystici leefden en lezen zo. En ook in nieuwe en hedendaagse vormen van 
spiritualiteit zie je die gerichtheid om het innerlijk, de ziel, het wezen, het innerlijk 
licht, dat klompje goud dat een ieder van ons in zich draagt en dat steeds meer tot 
glans gebracht wil worden. 

Inkeer naar je diepere wezen hoeft niet te betekenen dat je wereldvreemd hoeft te 
zijn, integendeel: handen en voeten van God zijn horen zeker ook bij een gelovige 
levenswandel. Maar: meer besef van het innerlijk, meer die verwondering die zo 
spreekt in die prachtige tekst van Jezus Sirach die zo mooi schrijft over het wonder 
dat wij ten diepste zijn: een instrument voor de Eeuwige, waarvan de we de diepere 
snaren mogen vinden. In de stilte, die je mag invullen zoals je dat zelf wilt, zóu het 
een idee kunnen zijn om die tekst van Jezus Sirach, of het lied van Richter nog eens 
in je innerlijk om te laten gaan, als een oefening van inkeer naar die blijvende kern 
van ons bestaan, die ons verbindt met het Goddelijk en heerlijk licht. 

zegenbede

Moge op de dag waarop
de zware last op uw schouders
u heeft afgemat
en u struikelt,
de stof dansen
om u evenwicht te geven.
En moge, als uw ogen
bevriezen achter



het grauwe venster
en de schim van verlies
bij u binnenkomt,
een menigte kleuren,
indigo, rood, groen
en azuurblauw,
in u een weide van verrukking
scheppen.
Als het zeil scheurt
in de boot der gedachten
en de oceaan zich onder u
zwart kleurt,
moge er dan over de wateren
een pad van gulden maanlicht komen
om u veilig thuis te brengen.
Moge de koestering van de aarde er voor u zijn,
moge de helderheid van het licht er voor u zijn,
moge de beweging van de oceaan er voor u zijn,
moge de bescherming van de voorouders er voor u zijn.
En moge een zachte wind
deze woorden van liefde
om u heen blazen,
als een onzichtbare mantel
om uw leven te behoeden.


