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Zondag 10 mei 2015 

  zesde van Pasen 

 
 

Lezing uit het Hooglied: 7,1 – 8,4 

 

Lied: “De liefde is een vuur dat brandt” (t. Sytze de 

Vries: Jij, mijn adem 67; m. Willem Vogel) 

 

Evangelielezing: Johannes 15,9-17 

 

Acclamatie: “Zing ten hemel toe”: lied 645,1 (t. 

Willem Barnard, m. Genève 1562/psalm 81) 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Eigenlijk ben ik wel heel benieuwd: hoe was dat 

gebed van de zondag? Hoe was het om dat te 

zingen? 

Dat stukje gebed dat ik uitsprak, dat was denk ik 

wel vertrouwd. Een vraag aan God, dat hij zich 

zichtbaar en voelbaar voor ons maakt. 

En toen zongen we die verzen van dat lied. We 

zingen het al sinds Pasen. Inmiddels is het 

vertrouwd geworden. We zingen het meestal na de 

lezing uit het Hooglied. Maar deze keer zongen we 

het als woorden die we richtten tot God. “Jij geeft 

me de muziek die mij bezielt”… 

 

Allereerst zal het misschien vreemd zijn om God 

met ‘je’ en ‘jij’ aan te spreken. Dat zijn velen van 

ons niet gewend. Wat dat betreft blijft het 

Nederlands heel formeel. In het Duits is het 

anders. In het Duits is God ‘Du’. Terwijl juist het 

Duits heel formeel is in onze ogen. Het is de taal 

waarin de leraar op school ‘u’ zegt tegen de 

leerlingen. 

Toch doen verschillende mensen dat: spreken ze 

ook in het Nederlands God aan met ‘je’ en ‘jij’. Een 

tijdje terug las ik het dagboek van Carine Philipse: 

“Jij zingt in mij jouw naam”, heet het. Een dagboek 

over de werking van God in haar leven. 

Voortdurend spreekt ze daarin God aan als ‘je’ en 

‘jij’. Als deel van haarzelf, dat tegelijkertijd veel 

groter is dan zij is. Als een kracht in haar die haar 

gaande houdt. Zoals in het lied wordt bezongen. 

 

En er is wel meer vreemd. Ook de inhoud van het 

lied kan een onwennig gevoel geven: op deze 

manier gezongen, gericht tot God. “Als wijn die 

fonkelt straalt jouw blik, je roep me bij mijn naam. 

Je leeft niet zonder mij.” Dat maakt verlegen. Dat 

roept ongeloof op. Over de liefde van God die eruit 

spreekt. Zou ik zo belangrijk zijn voor God? Dat hij 

niet leeft zonder mij? Dat is toch ondenkbaar? 

Sommigen van ons zijn juist gewend meer in 

termen van straf dan van liefde te denken. 

Wanneer hen narigheid overkomt, zien ze dat als 

straf van God. Dan kan iemand zeggen: “Ik moet 

wel een slecht mens zijn, dat mij dit allemaal 

overkomt…” 

 

Toch is wat we lezen in de Bijbelverhalen iets 

anders. Een paar zondagen terug nog: “Ik ben de 

goede herder”, zegt Jezus – die met zijn leven 

instaat voor zijn schapen. Het is waar pastor John 

ons van vertelde. Van Gods liefde die grenzeloos is 

en onvoorwaardelijk. Jezus noemt zichzelf de poort 

die toegang geeft tot de schaapskooi. Alles en 

iedereen kan enkel naar binnen via hem. Zo 

beschermt hij zijn schapen, zo groot is zijn liefde 

voor ons. In Jezus zien wij de afspiegeling van 

Gods liefde. Zó dichtbij is God. 

 

Ook het Hooglied is heel dichtbij. Het is aards en 

lichamelijk. Wanneer we dat aardse en dat 

lichamelijke met God in verband brengen, kan dat 

verwarring geven. Wat heeft God met deze 

lichamelijke liefde te maken? Misschien vinden we 

het wel veel makkelijker om God ver weg te 

denken: boven ons, buiten ons, ergens in de 

hemel of zo. Misschien voelt het wel veiliger om de 

wereld van God en de wereld van de mensen als 

twee aparte grootheden te zien. Twee werelden, 

die elkaar misschien raken, maar toch netjes van 

elkaar te onderscheiden zijn. En netjes van elkaar 

gescheiden zijn. God is toch veel groter dan wij? 

Groot en ver en ongrijpbaar? 

Ja – en toch. Het Hooglied staat in de Bijbel. Het 

boek over God en mensen. En het staat er niet 

voor niets. 

Als twee mensen, geschetst in kleurige lijnen, zo is 

het Hooglied verbeeld door Harbert Booij. Maar… 

zijn het wel twee mensen? Of zien we in die 

kleurige lijnen ook God? Transparant, ongrijpbaar, 

erbij maar voor ons altijd een ‘zien soms even’ – 

en tegelijk even aanwezig als mijn eigen adem. “In 

melk en wijn deelt zich jouw liefde uit,” zongen 

we. “Waai door mijn hof! Wees jij mijn 

levensbron.” 

 

God, dichtbij als mijn eigen adem. Gods liefde, 

tastbaar als melk en wijn. Concreet als de 

beschermende deur van de schaapskooi. Zo wil de 

evangelist Johannes het graag zien. Volgens hem 
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heeft Jezus het voortdurend over God in hem, hij 

in God, God in ons. “Blijf in mijn liefde,” zegt 

Jezus. “Blijf in mij, dan blijf ik in jullie,” zegt hij. 

“Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken.” 

Dichterbij kan niet. Ranken zijn wij van wie Jezus 

vraagt dat ze vrucht dragen. Dat wil zeggen: dat 

we leven vanuit liefde. Zó leven, dat liefde geen 

woord meer is, maar dat liefde in daden merkbaar 

is, in ons hele zijn. “Je blijft in mijn liefde als je je 

aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de 

geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn 

liefde blijf.” 

 

Ik moet denken aan een ander dagboek, dat ik in 

deze dagen lees: “het werk” van Etty Hillesum. Een 

jonge joodse vrouw, die in 1941 aan haar dagboek 

begon. Haar doel was om orde in haar leven te 

brengen. En in die poging vindt ze God. Vindt ze 

zijn liefde. Concreet en dichtbij. Middenin de 

ontberingen van die tijd en in de onzekerheid van 

het bestaan. Ondanks de intuïtie dat het verkeerd 

af zou gaan lopen – want dat voelde ze aan, net 

als velen. 

 

Ze gaat haar weg met vallen en opstaan, over 

bergen en door dalen. Er is vaak veel verwarring. 

En er zijn veel tegenstrijdige emoties. Zo schrijft ze 

in het dagboek over haar liefde voor Julius Spier. 

Een man die een leermeester voor haar is; dankzij 

hem krijgt ze haar leven op de rails. Een man met 

wie ze een verhouding begint. De extase die we 

lezen in het Hooglied beleven zij met elkaar. 

Maar in het dagboek lees je ook hoe deze relatie 

voor Etty een worsteling is. 

Soms kan ze van hem houden met een liefde die 

niets terugverwacht. Onbaatzuchtige liefde. Een 

liefde die niet wil bezitten; die maakt dat ze vooral 

dankbaar is voor alles wat ze ontvangt. Dat besef 

brengt haar dichtbij God, die ze hier dankbaar voor 

is. En het maakt dat ze van liefde overstroomt en 

ervan kan uitdelen aan wie er maar op haar pad 

komt. 

Maar soms is het anders. Soms is er een terugval. 

Dan neemt bezitsdrang het over. Dan voelt ze zich 

onzeker en bang. Dan is ze jaloers op anderen met 

wie hij omgaat. En voelt ze zich klein en 

onbetekenend. Verkrampt en machteloos. 

 

En is dat niet herkenbaar? Hoe onbaatzuchtig is 

onze liefde eigenlijk…  Ook wij zoeken vaak 

bevestiging van wie we zijn in de ander. Die ander 

moet er wel voor mij zijn, op de manier zoals ik dat 

wil. Die moet mij wel veiligheid en geborgenheid 

geven. 

Daarachter schuilt de angst dat ik het alleen niet 

kan. Dat ik niet stevig genoeg ben zonder die 

ander. Daarom moet die ander mijn stevigheid 

zijn; mijn baken in stormen, de grond onder mijn 

voeten. Die ander moet aan mijn verwachtingen 

voldoen…  

 

Zo leven we soms in de illusie dat we van iemand 

houden. Maar is dit liefde? Het is niet de liefde die 

Jezus voorleeft. En het is niet de liefde waartoe 

Jezus oproept. Jezus zegt daarvan: “Er is geen 

grotere liefde dan je leven te geven voor je 

vrienden.” Of, letterlijker:  “dat iemand zijn lijf-en-

ziel inzet voor zijn vrienden.” 

Aan Etty zie je dat dat kan. Dat een mens dit kan 

opbrengen. Dat lukt haar op de momenten waarop 

ze het gevoel heeft enorm veel gekregen te 

hebben. Wanneer ze dankbaarheid voelt om alles 

wat haar gegeven wordt. Als ze die dankbaarheid 

ervaart, merk je hoe ze overstroomt. Hoe ze kan 

uitdelen van waar ze zelf veel van heeft. 

 

Dat besef van rijkdom en die dankbaarheid – we 

komen ze tegen in de verhalen over Jezus. En in 

het lied dat we zongen als gebed van de zondag. 

Geen besef dat af te dwingen valt; dat komt als je 

zegt: ‘dit moet ik geloven’ of ‘dit wil ik geloven’. 

Het gaat buiten onze sturing om. Objectieve 

rijkdom of welvaart zijn hierin niet bepalend. Etty 

Hillesum leefde in een tijd van schaarste en 

onzekerheid en stress en had desondanks het 

gevoel heel veel te ontvangen. Het heeft meer met 

loslaten dan met aansturen te maken. Meer met 

ontvangen dan met bewerkstelligen. 

Hoe ontvangen we dit? Hoe kunnen we werkelijk 

vanuit liefde leren leven? 

Er is geen pasklaar antwoord. Er is alleen een weg. 

Van bergen en dalen; van vallen en opstaan. 

 

 

Lied: “Ons heeft de Heer met liefde 

neergeschreven”: lied 976 (t. Sytze de Vries, m. 

Willem Vogel) 


