Maar blijve in ons de liefde. - Overweging
De vader, een weduwnaar, heeft het zwaar. Een paar jaar geleden is zijn dochter overleden door
overmatig drankgebruik. Met zijn zoon heeft hij nauwelijks contact. Ook hij drinkt te veel. Hoe heeft het
zo verkeerd kunnen gaan? Wat heeft hij verkeerd gedaan? Hij voelt zich verantwoordelijk, en schuldig.
Hoe is dat met u? Welke lasten draagt u? Voelt u zich schuldig voor wat u gedaan heeft?
Verantwoordelijk misschien? Heeft u last van de ellende in Syrie? Van de ellendige situatie waarin
anderen verkeren? Van mensen die lijden?
We stevenen af op Pasen en gedenken hoe Jezus het kruis droeg, en daarmee de last van onze zonden
op zijn schouders nam.
Zonden zijn zwaar. Ze zijn een last.
Maar wat zijn zonden? Is de vader die het zo zwaar heeft met het lot van zijn dochter, zondig? Hebben
wij schuld aan wat nu in Syrie gebeurt? Ben ik zondig omdat ik dingen doe die God niet welgevallig zijn?
Hoe zit dat? Wanneer bega ik een zonde? Als ik lieg? Als ik mensen verraad?
In Leviticus lezen we over uitgebreide rituelen waarmee de Joden zich ontlastten van hun zonden. Op de
grote verzoendag gaat de broer van Mozes “goed gewassen” “in een heilig linnen tuniek” naar de heilige
ruimte achter het voorhangsel in de tempel. Hij heeft twee bokken bij zich. De ene offert hij voor de
Heer. Dat is het reinigingsoffer. Na allerlei handelingen laat hij de tweede bok brengen, “legt dan zijn
beide handen op de kop van de bok, en spreekt alle wandaden en vergrijpen van de Israëlieten openlijk
uit, alle zonden die ze hebben begaan.” Zo legt hij alle zonden op de bok, en stuurt de bok de woestijn in.
Dat is de zondebok. Jezus is net zo een zondebok, omdat hij, zoals de bok, onze zonden op zijn schouders
draagt, nu als een kruis.
Zou het ook zo werken voor die vader? Voor eenieder van ons die gebukt gaat onder schuldgevoelens?
Kunnen we onze zonden zomaar overdragen?
De katholieken kunnen hun zonden opbiechten, bidden een paar rozenkransen, en klaar is kees.
Protestanten doen daar dus niet aan. Rituelen zoals de joden van toen en de katholieken hebben wij
niet. In charismatische kerken doen ze aan publieke boetedoening, gevolgd door een ritueel van
vergeving. Wellicht werkt dat bevrijdend. Wij riskeren gevangen te blijven in ons schuldgevoel. Zoals die
vader. Ja, we geloven in Jezus als de Verlosser. Maar hoe gaat dat dan? Zijn we verlost van onze zonden
omdat we het in deze ruimte met elkaar zo belijden?
Zo bezig zijn, lijkt me een heilloze weg. Zo bezig zijn met zonden bezorgt christenen een slechte naam.
Steeds maar dat vingertje. Dat preken over hoe slecht mensen zijn. Het veroordelen van de sexuele
moraal van nu. Merkwaardig genoeg gaan zonden gauw over seks. Of mensen zien christenen zwaar
doen. Ze zien ons sjokken en somber kijken. Ja, het leven is zo zwaar. Het is alsof we het kruis van Jezus
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hebben overgenomen en gebukt gaan onder de lasten. Zoals die vader gebukt gaat onder zijn
schuldgevoel.
Voelt u zich wel eens bezwaard? Ik ken dat gevoel zelf maar al te goed. Anderen kunnen mij als zwaar
ervaren.
Die zwaarte zint me niks. Ik kan en wil niet geloven dat God het leven zo bedoeld heeft. Dat het ons kruis
is om onze zonden mee te torsen. Dat kan de boodschap niet zijn.
Wat is die dan wel?
De brieven van Paulus zijn een goede bron om inspiratie uit te putten. Hoe die man al die inspirerende
gedachten op schrift heeft weten te zetten, blijft een klein wonder. Zo kan hij bijna 2000 jaren ons nog
beroeren met de brieven die hij indertijd schreef.
Herinnert u nog de tijd dat wij brieven schreven? Laatst ging ik door oude dozen en vond allerlei brieven
die ik met mijn broer uitwisselde en die mijn vader schreef. Ik keek op van de uitgebreide bespiegelingen
en de ontboezemingen. Zo doen we dat niet meer in het tijdperk van emails. Kort en vluchtig zijn onze
berichten nu.
Paulus schreef brieven, best lange brieven, en vooral ook bedachtzame brieven met tal van wijze
observaties en adviezen. Met die brieven heeft hij misschien nog meer dan de vier evangelies betekenis
en inhoud gegeven aan onze geloofsbelevenis.
Vandaag lezen we het laatste deel van zijn brief aan de Galaten, een gemeenschap in de buurt van het
huidige Ankara. Ik pik er twee zinnen uit. “Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na.” Dat
klopt, zult u denken, want als christenen zijn we begaan met onze medemens.
Maar een paar zinnen later schrijft Paulus: “ieder mens moet zijn eigen last dragen.” Dat is vreemd. Als ik
mijn eigen last moet dragen, waarom zou u zich daarmee moeten belasten? Waarom zouden anderen
mijn last moeten dragen? Het is het een of het ander, zou je zeggen.
Tot vorig jaar juli mocht ik wethouder zijn in Hilversum. Ik was wethouder voor sociale zaken. Het was
zonder meer bijzonder om mij gedurende drie jaar in te zetten voor mensen die het om een of andere
reden moeilijk hebben. Ik deed dat met de overtuiging dat wij als gemeenschap de lasten van de
kwetsbaren mede dragen om hen in staat te stellen een goed en waardevol leven te hebben.
Dat bleek knap lastig. Veel politici vinden dat de kwetsbaren hun eigen last moeten dragen, dat ze hun
moeilijke conditie vooral aan zichzelf te danken hebben. Veel politici hebben daarom de mond vol over
zelfredzaamheid, over mensen in hun eigen kracht zetten. Misschien heeft u er zelf mee te maken. Want
de gemeente wil weten wat u zelf kan, welke hulp u in uw eigen omgeving kunt organiseren voordat de
gemeente haar geld en mensen inzet.
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Dat klopt als we met Paulus vinden dat mensen hun eigen last moeten dragen. Maar hoe geven we dan
invulling aan de opdracht elkaars lasten te dragen? Het kan niet zo zijn dat we verwarde mensen op
straat laten, mensen met schulden aan hun lot overlaten, en mensen met een beperking thuis laten
zitten omdat niemand hun een baan wil geven.
Ik realiseer me bij het lezen van de brief van Paulus, dat ik heb proberen te handelen naar zijn
boodschap. Ja, iedereen, dus ook de daklozen, de kwetsbaren onder ons, is verantwoordelijk voor het
eigen leven. In die zin is niemand zielig. Maar niemand is alleen verantwoordelijk. Wij dragen elkaars
lasten. Door betrokken te zijn met het lot van de ander.
Ik ontdekte dat de manier om de ander te erkennen in zijn of haar verantwoordelijkheid is niet te vragen:
wat wilt u? of Hoe kan ik u helpen. Dat creeert afhankelijkheid. De betere vraag te stellen aan de ander
in nood is: “wat is belangrijk voor u?
Wat is belangrijk voor u? Dan zeggen mensen vaak iets als dat ze van betekenis willen zijn, ergens bij
willen horen, of gewoon rust.
De vervolgvraag is: wat kunt u zelf doen om dat te realiseren? Pas als dat duidelijk is, kan je bekijken wat
je gezamenlijk kan doen om de kans van slagen te vergroten. Het gaat om de betrokkenheid en de
gezamenlijkheid. Maar het begint bij de eigen verantwoordelijkheid.
Voor een vader of een moeder is het niet anders. Als ouder ben je niet verantwoordelijk voor het doen
en laten van je kinderen. Zij hebben hun eigen leven, en zullen hun eigen last moeten dragen. Maar als
ouder blijf je betrokken en draag je bij aan dat wat je gezamenlijk hebt.
Zoiets. In de praktijk kan dat knap lastig zijn. Je kan het lot van de anderen te veel aantrekken zodat de
ander verdrukt raakt. Of je kan de ander teveel aan het eigen lot overlaten. Dan mis je de betrokkenheid
en de gezamenlijkheid.
Het gaat om het vinden van het goede midden. Dat gaat niet zomaar. Daarom zitten we hier, in deze
kerk. In zekere zin is dit ons ritueel. Wetende dat we de waarheid niet in pacht hebben, dat ook wij
zoekende zijn, en elkaar nodig hebben, en vooral ook de inspiratie om het goede midden te vinden,
oftewel de weg die God voor ons bedacht heeft.
Het lezen van de brieven van Paulus kan ons op weg helpen. Dat doet ook het lezen van zoveel andere
inspirerende teksten. Neem wat Etty Hillesum aan haar dagboek toevertrouwde. Haar teksten blijven
inspireren. Daar is ze, in 1942. Ze beseft het verschrikkelijke lot van de Joden in Nazi Duitsland. Ze weet
dat dat dat ook haar lot is. Zij kijkt het kwaad in de ogen.
En zij besluit, kwetsbaar hoe ze zelf is als jonge vrouw met een tumultueus leven, zelf de zondebok te
zijn. Ze neemt de last van alles en iedereen op haar eigen schouders, inclusief het kwaad. Maar ze gaat
niet gebukt. Integendeel. Ze omarmt blijmoedig het leven. Ze geniet met volle teugen van het gezang
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van de vogels, in het besef dat ze weldra niet meer voor haar zullen zingen. Ze geniet van wat ze ruikt, ze
geniet van het leven.
“Ik weet het alles, alles, ieder ogenblik”, schrijft ze op 2 juli 1942, “ik weet ook van de angsten van de
mensen en soms moet ik opeens het hoofd buigen onder een groot gewicht, dat zich op mijn nek legt en
terwijl ik mijn hoofd buig en wéét wat er allemaal is en hoe deze tijd is, dan heb ik tegelijkertijd de
behoefte, bijna in een automatisch gebaar, om mijn handen te vouwen en zo zou ik uren kunnen blijven
zitten en wéét alles en kan ook alles dragen en word steeds sterker in het dragen en tegelijkertijd is er
een zekerheid, ik vind het leven zo mooi en zo levenswaard en ook zinrijk, ondanks alles.”
Hoe is het mogelijk? Hoe kan ze?
Het is eenvoudig. U weet dat maar al te goed. Dat is de kracht van de liefde. Dat is de belangrijkste
boodschap die wij iedere zondag weer met elkaar kunnen delen. Een liefde in het volle besef van de
ellende om ons heen en in onszelf. En liefde die ons in staat stelt blijmoedig open te staan voor de weg
die God voor ons in petto heeft. Om liefdevol dat lot te omarmen. Die liefde is er ook voor die vader. Die
is er net zo voor u en voor mij.
Voor die liefde is geloof nodig. Daarom helpt het te denken aan Jezus die ons kruis draagt, de woorden
van Paulus in ons op te nemen, en inspiratie te putten uit het leven van iemand zoals Etty Hillesum.
Henri Nouwen, de Nederlandse priester, die de dingen zo pakkend kan verwoorden, zegt het zo:
“Afhankelijkheid van mensen ontaardt vaak in een vorm van slavernij, maar de afhankelijkheid van God
leidt tot vrijheid, wanneer je er tenminste op durft te verlaten. Als we beseffen dat we geborgen zijn in
Gods hand—wat er verder ook gebeurt—dan hebben we niets of niemand te vrezen, dan kunnen we
met een onwankelbaar vertrouwen door het leven gaan.”
Laat die boodschap u en mij inspireren om onze lasten op ons te nemen en dat blijmoedig en vol
vertrouwen te doen in de wetenschap dat er iets zoveel groter is dan dit.
Amen.

De heer Arjo Klamer, 11 maart 2018
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