
 

 

OVERWEGING  

 

Hoever te gaan, en of er wegen zijn…  

Zo gaan mensen, steeds weer opnieuw. Met dromen, de angst te moede, schaamteloos wagend. 

En soms, zo zingt het lied: soms wordt woestijn oase waar zij komen.  

 

Hoe dan? Want – zo zegt Jezus – ik zend jullie als lammeren onder de wolven. Je wéét niet waar je 

terecht komt. Je wéét niets over welkom zijn of niet. Gáán. In diep vertrouwen met het enige dat 

je in handen hebt: “Vrede voor dit huis”. Het enige dat je kan bieden: de intense wens om een 

oase te maken bij wie en wat dan ook, waar het woestijn is.  

 

Is het verlangen, die wens van vrede, is het genoeg tegen de wolven? Dat schamele beetje, 

tegenover wereldmachten die elkaar in de greep houden. Is het genoeg voor de moeder die haar 

kind verliest op de vlucht naar vrijheid? Is “Vrede voor dit huis” genoeg tegen de hebzucht van 

mensen? Kan je vrede hebben met niet altijd in vooruitgang te denken, maar ook zelf zuiniger, 

zorgvuldiger om te willen gaan met deze aarde?  

 

Vrede voor dit huis – is het genoeg tegen de wolven die mensen ontmoeten in het leven? Het is 

niet direct mijn antwoord op het Appje laatst: help, ze vinden me gek! Schrijft ze. Ik kom nooit 

meer aan het werk met mijn Borderline diagnose en bipolaire stoornis. Wie wacht er nou op 

iemand met een psychiatrisch verleden? 29 jaar is ze. 

Of het telefoontje van de vrouw in het verpleeghuis, mijn leeftijd. Haar leven is wachten tot ze 

gewassen wordt en aangekleed. Wachten op bezoek dat vaak niet komt. Wachten tot ze weer 

mag slapen. Ze wil niet meer. 

Een vriendin, ze belt me vanochtend: Josephine, onze zoon is dood. Zomaar. Plosteling. 44. 

 

Ik heb soms niets te geven, ik weet niets opbeurends meer. Waar is de Eeuwige die wiegt en 

troost, die mensen draagt op haar heup? Een boodschap van een God van Liefde klinkt zelfs 

schraal in mijn gedachten. Nada te turbe, zingen we wel eens in deze kerk; laat niets je 
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verontrusten, God alleen is genoeg  –. Maar ik sta met lege handen bij een schrijnende leegte, 

woordeloos, ik weet het niet meer. En dan ontmoet ik misschien wel de wolf in mezelf.  

Niets kunnen meenemen, niets kunnen aanreiken. Sterker: niets mógen meenemen. Geen 

bloemetje, geen doosje bonbons of een goed boek. Niet voor een ander en niet voor jezelf. Zelfs 

de vrede zit niet in je knapzak. Enkel de boodschap van vrede. Het verlangen naar vrede voor de 

ander, en de kracht om zieken te genezen. Het zijn de moeilijkste en mooiste dingen die je mee 

kan dragen in je bagage. Vrede wensen, waar geen vrede is.  

Daar ergens begint het. Leeg – en welkom. De wolf aankijken. Misschien wel koesteren, wiegen, 

tandeloos maken.  

 

Het begint met een verlangen naar vrede die in jouw eigen rugzak zit – als dat ontbeert, dan 

breng je boosheid, verbijstering of een hart zonder hoop. Het aanbellen bij de ander is een 

verlangen naar verbinding – blijf anders maar thuis. Het openen van een deur is verlangen naar 

verbinding – laat hem anders maar op slot. Vrede is verbinden. Verbinden, met wat er is. Niet 

zomaar goed vinden, niet zomaar accepteren, niet dociel in een hoekje zitten. Maar echt de 

verbinding aangaan met wat jou raakt, en wat de ander raakt. Wat de één treft, en wat jou daarin 

treft. De confrontatie aangaan, de pijn meevoelen, de diepte ingaan en niet voorbij lopen aan wat 

is. 

In het grote en in het kleine. 

 

2 juli, de sterfdag van Elie Wiesel, 6 jaar geleden al weer. Schrijver, denker, en de nobelprijs voor 

de Vrede werd hem in 1986 uitgereikt. Hij overleefde de Shoah in Auschwitz. Tien jaar kon hij er 

niet over vertellen, totdat hij zijn eerste boek schreef: Un di velt hot geshvign. ‘En de wereld 

zweeg’.  

Hij had God leren kennen in zijn jeugd als een God van leven, van vreugde, van geborgenheid, 

liefde en barmhartigheid. Met zo’n God kon hij wat. Maar de god van het fascisme vermorzelde 

met de legerlaarzen zijn God van liefde. Meedogenloos, moorddadig, een god van willekeur, 

waanzin en geweld kwam op zijn weg. Een god, gecreëerd door mensen. Een god die niets met 

zijn Barmhartige God te maken had. Die kon hij niet loslaten, want die was de grond van zijn 

bestaan. 

Bij zijn deportage naar Auschwitz zag de jonge Elie Wiesel voor het raam van een huis het gezicht 

van iemand die toekeek en zich daarna in onverschilligheid afwendde. Hij vergat het nooit meer. 

En Wiesel schreef daarop die hele bekende woorden: een appel op antwoordelijkheid. 

 

Onverschilligheid 

Ik heb altijd geloofd dat 

het tegengestelde van liefde niet haat is, 

maar onverschilligheid; 

 

het tegengestelde van kunst niet lelijkheid, 

maar onverschilligheid; 

 

het tegengestelde van leven niet dood, 

maar onverschilligheid jegens beide; 

 



 

het tegengestelde van vrede niet oorlog, 

maar onverschilligheid jegens beide. 

 

Het tegengestelde van cultuur, schoonheid, 

Edelmoedigheid is onverschilligheid. 

Dat is de vijand. 

 

En met die woorden van Elie Wiesel komen we bij de kern van de zending van de leerlingen van 

Jezus. Je gaat met open handen. Als ze te vol zijn, wie kan je dan vastpakken, omarmen, helpen? 

Je gaat met een open geest; als die te vol zit met eigen gedachten, eigen ideeën, eigen 

antwoorden – hoe kan je dan de antwoorden van een ander horen, laat staan het antwoord van 

God? Je gaat met enkel dat diepste verlangen, dat er vrede zal zijn. Je hebt de vrede niet eens in 

je hand. Je spreekt enkel het verlangen uit dat er vrede zal zijn. Dat wens je de ander toe. En het is 

die vrede die geneest. Die heel maakt, die verbindt en mensen op het spoor zet. De pijn maak je 

niet minder, verlies is nog steeds scherp, de kanker die blijft. Maar het is de verschilligheid – ik 

weet niet eens of het woord bestaat, laat ik het maar de tederheid, de barmhartigheid, de 

aandacht noemen die heel maakt. Het is die verschilligheid die maakt dat leed te dragen is, dat 

een mens weet dat hij niet alleen is. Dat een ander mens de naam van God ook echt waar maakt: 

Ik zal zijn.  

En als dát je intentie niet is, blijf dan maar thuis. 

 

Zo mogen wij gaan, uitgezonden als lammeren tussen de wolven. Dat is angstig, vreemd en vol 

risico omdat je kwetsbaar bent. Maar het lied zingt ook: tel maar de sterren. En weet van de stad 

van fundamenten.  

 

Amen 


