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Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Het was eind januari in 1986, het was een paar weken voordat Evert van Benthem 
voor de 2e keer de Elfstedentocht zou winnen. Maar dat wist ik nog niet en dat kon 10 
me op dat moment ook niets schelen. Ik reed in de nacht in de auto met mijn vrouw 
naast me. We waren op weg naar het ziekenhuis. Mijn lieve vrouw was 
hoogzwanger, de bevalling was aanstaande. Op een moment zei ze tegen me, dat 
de bevalling nu wel heel dichtbij kwam. Het verkeerslicht stond op rood. Ik keek naar 
alle kanten en reed door het rode licht, ik overtrad de wet dus en dat is niet mijn 15 
gewoonte. Aangekomen bij het ziekenhuis nam ik een rolstoel zodat mijn vrouw daar 
in kon zitten en ik haar zo kon duwen. We kwamen bij een balie. De man achter de 
balie zei: “de papieren liggen hier al, dus kunt u doorrijden naar de afdeling 
verloskunde”. Ik weet nog dat ik dacht: “Als die papieren hier niet hadden gelegen, 
was ik ook doorgereden”. Normaal houd ik me redelijk aan regels, soms dus niet. En 20 
om het even af te maken, onze jongste is toen geboren, we waren nog geen 20 
minuten in het ziekenhuis. 
Waarom ik u dit vertel…..er is soms een conflict tussen wat je verstand je zegt en wat 
je hart je zegt. Mijn verstand zegt me dat ik me aan verkeersregels moet houden 
omdat dat veilig is voor mijzelf en voor anderen. Mijn verstand zegt me ook dat ik me 25 
aan de regels moet houden zoals die in een ziekenhuis zijn. Toen sprak mijn hart 
een andere taal en heb ik mijn hart gevolgd. Een conflict dus tussen hoofd en hart. 
En dat gebeurt natuurlijk veel vaker. De mensen die afscheid nemen van een zieke 
moeder met corona en daarbij haar omhelzen omdat ze weten dat haar einde dicht 
bij is, deze mensen volgen hun hart meer dan hun hoofd en volgens mij terecht. En 30 
ook kunnen er conflicten zitten in je hoofd. In deze tijd van Corona zijn er allerlei 
maatregelen die gunstig zijn voor de lichamelijke volksgezondheid maar ongunstig 
voor de geestelijke volksgezondheid of de sociale volksgezondheid en wat is dan 
wijsheid. En als het voor je geloof belangrijk is om de lofzang gaande te houden, volg 
je dan je hart of je hoofd? Of is er toch een manier te vinden dat beiden kunnen?  35 
 
Hoofd en hart zitten niet altijd op één lijn. En dan klinkt daar de geloofsbelijdenis van 
Israël: Luister Israël, de Heer, onze God is de enige. Heb daarom de Heer lief met 
heel je hart, met heel je ziel en met heel je vermogen. En Jesus gebruikt voor het 
woord “vermogen” het woord “verstand”.  40 
Heb God lief met je hart en met je verstand. Terwijl hart en verstand het soms niet 
eens zijn. En wie is die God dan? God is toch van een andere werkelijkheid, niet te 
bewijzen, in ieder geval niet natuurwetenschappelijk. Ook niet te ontkennen 
trouwens. Hoe moet je God, die heel andere, dan liefhebben? Ja, daar zijn 
verschillende wegen voor. Verderop in het gedeelte uit Deuteronomium staat dat 45 
men de geboden in moet prenten en als een teken op de arm moet dragen en als 
een band op het voorhoofd. Ja, en dan mag je denken aan de orthodoxe joden die 
voor het bidden inderdaad een band om de arm binden en een band op het 
voorhoofd hebben. Liturgisch dus, liturgische handeling, die daarmee direct een 



verbinding maken tussen lichaam en geest, een verbinding tussen hoofd en hart en 50 
ziel. Schrijf ze op de deurposten van uw huis…..Bij de ingang van mijn studeerkamer 
zit inderdaad een “mezoezah” met de letter Sjin, de eerste letter van het Hebreeuwse 
woord voor “Hoor”, van “Hoor Israël…..God liefhebben dus met liturgische 
handelingen en zelfs een beetje verbonden met het huis waar je woont en de stad. 
God liefhebben is dus ook verbonden met het aardse, hemel en aarde met elkaar 55 
verbonden. Hoofd en hart dan toch bij elkaar, en de ziel als het “’ik” in jou, de ziel als 
de adem die in- en uitgaat zolang ons hart nog slagen geeft.  
God liefhebben met je hart, met je ziel, met je vermogen, het heeft ook alles te 
maken met het houden van de geboden. En Jesus verbindt het ook met de liefde 
voor de naaste als jezelf. Jesus citeert daarmee teksten die in de Thora voorkomen, 60 
Jesus verbindt ze en staat daar in niet alleen. Als je de geboden in de Thora leest, 
dan is een behoorlijk deel verbonden aan menselijkheid, een deel is zelfs 
diervriendelijk en zelfs goed voor de aarde. Een deel van de problemen van onze tijd 
zijn op te lossen door het houden van die geboden. Maar even terug, een behoorlijk 
deel van de geboden is verbonden aan menselijkheid, aan mensen dus. En dan zijn 65 
er ook geboden of inzettingen die daarmee stevig schuren en dan moet je je 
afvragen, ik zeg maar ronduit, of die geboden dan ook echt van God zijn. Ik kan me 
niet voorstellen dat God eist dat een mens gedood wordt. Ik kan me ook niet 
voorstellen dat er een god zou zijn, met welke naam dan ook, die wil dat een mens 
onthoofd wordt. Extremisme met als gevolg de dood van mensen of de onvrijheid al 70 
dan niet met valse vrome argumenten bevolen, ze kunnen niet van God zijn. En het 
is goed als voortschrijdend inzicht leidt tot excuses of herstelbetalingen. De geboden 
zijn gericht op godsdienst met het vieren van feesten of ook de herdenking van wat 
geen feest is, de geboden zijn ook gericht op de samenleving van mensen, en al wat 
leeft. God en mens bij elkaar, als hemel en aarde. God liefhebben met al wat je hebt 75 
kan niet zonder menselijkheid en medemenselijkheid.  
Maar dan toch: soms geeft het hart een andere weg dan het hoofd. Het hart is 
anders dan het verstand. En Jesus gebruikt het woord verstand wat ook vertaald 
mag worden met inzicht. En het lijkt erop dat hij met opzet dit woord gebruikt om dan 
verder te gaan met de vraag naar de Messias. Wat denken jullie over de messias? 80 
En daar komen zijn opponenten niet uit. Dit raakt aan het geheim van de Messias, 
deze Jesus herkennen zij niet als de Messias. Anderen wel, ook volksgenoten, in de 
tijd, later, voortschrijdend inzicht, van het hoofd en het hart.  
Daar waar hoofd en hart bij elkaar komen, daar is wijsheid, voortschrijdend inzicht en 
openbaring. Daar waar een mens het hart volgt in liefde voor God en medemens, is 85 
daar wijsheid? Misschien ook niet altijd. 
Hoofd en hart, ze zijn niet altijd bij elkaar, maar volgen wel een weg. Een weg door 
de tijd, de leeftijd van de mens, van elk mens. En de mens die met hoofd en met hart 
of met één van beide op momenten kiest voor de medemens, kiest voor het leven, 
kiest voor de liefde en geloof in liefde en hoop op liefde, die mens staat dichtbij de 90 
liefde voor God. En God is de enige en daarmee de eerste, de eerste die liefheeft. 
God is de eerste die liefheeft, ook die mens die niet altijd wijs is, ook die mens door 
een rood verkeerslicht rijdt ook als dat niet noodzakelijk is. God is de eerste die 
liefheeft, en wacht op antwoord. God heeft geduld, eeuwen lang en in Haar of Zijn 
geduld komen hoofd en hart en ziel bij elkaar. Amen.  95 


