
 

 

OVERWEGING  

 
 
‘Waar doe ik het eigenlijk allemaal voor?’. Denkt u dat ook wel eens? Soms kan ons dagelijks leven 
zo nutteloos lijken, zo klein en niksig. Je staat op en doet je gewone dingen, bladert door de krant 
en wordt daar ook niet blij van. Je leest over de mistanden bij The Voice, over spanningen bij de 
grens in Oekraïne, en ook de leuke vondst van Kapsalontheater is gebaseerd op een nijpende 
situatie voor mensen werkzaam in de culturele sector. En je neemt nog maar een kopje koffie... 
 
Ik las onlangs een voorbeeld van een vrouw die vertelde dat ze ’s ochtends opstond als een 
christen en ’s avonds naar bed ging als een atheïst. Hoopvol geloofde ze bij het ontwaken in de 
mogelijkheden die de dag haar brengen zou. Vol beloftes strekte de dag zich voor haar uit. Maar 
in de avond voelde ze zich teleurgesteld in zichzelf, in anderen, in het leven. En ze realiseerde zich 
dat als het leven zó was, zo rusteloos en leeg en ongericht, dat geloof in een God absoluut 
ongerechtvaardigd zou zijn. Geen avondgebed voor haar. 
Ik herken het wel, soms heb je van die dagen... én avonden dat je het bidden verleert lijkt te zijn 
en je niet meer weet waar je eigenlijk in gelooft. 
 
Jezus lijkt hier geen last van te hebben. In het evangelie vandaag leest Hij de boekrol met de tekst 
van Jesaja. En we horen hoe hij na zijn doop in de Jordaan voelt dat de Geest van de Eeuwige op 
Hem rust. Hoe hem dat sterkt om mensen het goede nieuws te brengen, perspectief, herstel van 
zicht, vrijheid, ruimte! Hij beseft zich blijkbaar dat het geen uitstel duldt, dat mensen die 
boodschap nodig hebben. Want de wereld, wij, ontsnappen moeilijk aan ons ongeloof en onze 
twijfels, ons eeuwig zoeken naar een doel en zin. En ik stel me voor dat alle aanwezigen in de 
synagoge opgelucht adem haalden na zijn woorden.  
 
Toch heeft dit zoeken van mensen ook wel iets moois. Het is bemoedigend om te horen, te 
merken dat je hier niet alleen in staat. Dat je je niet hoeft te schamen voor je verwarringen! Dat 
ook anderen zich soms onvervuld voelen. 
 
In de brief van Paulus hoorden we over de verschillende lichaamsdelen. Hoe ze met elkaar in 
verband staan, hoe ze met elkaar mee lijden en delen in pijn en vreugde. Hoe ze elkaar 
beïnvloeden. We herkennen dat ook heel lijfelijk: als je in één lichaamsdeel klachten hebt, 
beïnvloedt dat je hele zijn. In die zin zijn we onlosmakelijk met elkaar verbonden en dat is een 
troostend gegeven. We zijn allemaal ledematen van één lichaam. We zijn niet zomaar een beetje 
voor onszelf bezig. Een emmer water bestaat uit allemaal losse druppeltjes bij elkaar. Zonder die 
druppels was de emmer nooit vol geweest. Al onze talenten, al onze inspiratie, ons werk, is 
onderdeel van een groter geheel. Iedereen leeft en werkt in de kracht van dezelfde Geest. 
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Dat besef daagt ons uit om onze individuele wereldse zorgen in een ander licht te zien. En het 
tijdelijke, oppervlakkige van ons aardse bestaan, los te laten. Want precies de zorgen en pijn van 
dat bestaan leidden er toe dat de vrouw uit mijn voorbeeld zei dat ze ’s avonds als een ongelovige 
naar bed ging. Ik zou zeggen: laat al je godsdienstige programma’s en voorstellingen varen. Want 
al wat je doet en al wat je voorstelt van God is ontoereikend. Ons eigen ‘ik’, ons eigen perspectief 
is niet zo relevant als we denken. Kort gezegd: De ‘ik’ eruit en Gods Geest erin! 
 
Pas dan kan de boodschap, die Jezus ons vandaag doet in het evangelie, bij ons binnenkomen. Hij 
wil ons bevrijden van beperkende gedachtes, belemmerende overtuigingen. Want ja, er zijn veel 
meningen die we ons ongemerkt toe-eigenen, onszelf opleggen. Maatstaven waarvan we vinden 
dat we er aan moeten voldoen. Maar als we te veel ons best doen dan zijn we meestal ons ego 
aan het versterken. Als we ons flink inspannen dan geven we ons niet over aan dat wat is. 
Geef je zekerheid maar op, laat elke vorm los, dan verschuift je perspectief dat gericht was op 
buiten naar je innerlijk. En kun je vol vertrouwen, samen met alle anderen om je heen, bewegen 
met de Geest die waait. 
 
Vandaag zien we hier in de praktijk wat de Geest vermag. Drie volwassen parochianen hebben 
besloten om zich te laten vormen. Ze willen zich laten bezielen door de levenskracht van de 
Geest. De Geest van de Eeuwige... zoals je die soms voelen kunt in de liturgie die je raakt in je 
hart. De Geest die natrilt in de blijdschap die je ervaart als je goed voor iemand was. De Geest die 
je vermoedt in de dromen van jonge mensen, in de zegening van de vroege ochtend en zélfs in de 
twijfel van de donkere nacht. Als je omarmt wordt door ontgoocheling en je tóch de volgende 
morgen weer glimlacht als je de gordijnen open doet en het licht op het gras ziet schijnen en je 
weet dat alles wat je bezwaarde uiteindelijk ten goede zal keren. 
 
Precies dát reikt Jezus zijn luisteraars aan als hij in de synagoge de boekrol leest; bevrijding, 
genade, inzicht. De Geest van de Eeuwige voor ons allen. Laten we ons er voor openstellen. 
Laten we met de 3 vormelingen die Geest ontvangen en ten volle leven. 
 
 


