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Zondag 23 juli 2017 

 vijfde van de zomer  

 

 

Lezing uit de profetie: Jesaja 48,17-22 

 

Lied naar de epistellezing (Romeinen 6,3-11): “In 

U zijn wij begrepen”: lied 351 

 

Evangelielezing: Matteüs 5,21-26 

 

Acclamatie: “Alles wat adem heeft”: refrein van 

lied 150b; in z’n geheel tweemaal door allen 

gezongen 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Het is hartje zomer – en we lezen uit de Bergrede. 

Het is of die twee elkaar niet goed verdragen. 

 

Het is zomer. Tijd van de vakanties. Tijd om het 

wat kalmer aan te doen. Nieuws in de 

komkommerstand. Kranten met luchtige artikelen. 

Tijd ook van de stilte. Niet iedereen is er blij mee: 

het halve dorp is leeg. Je kunt er wat landerig van 

worden – zeker als het warm en klam weer is. 

En daar is de Bergrede. Met de ene imperatief na 

de andere: Laat je gaven achter. Ga je verzoenen. 

Kom daarna je offer brengen. Leg een geschil snel 

bij! 

Ik weet natuurlijk niet hoe het voor jullie is – maar 

zelf heb ik hier niet zoveel zin in. In die Bergrede. 

Even niet! Ik wil nu wat minder ‘moeten’. Vrijer 

zijn. Iets minder serieus. Minder bezig met die 

vraag hoe je verantwoord kunt leven. Even niet 

hoeven denken. 

Maar van Matteüs moeten we ons gaan 

bezighouden met gerechtigheid. Verzoening. Niet 

eens alleen als ik boos ben op een ander, maar 

zelfs als die ander iets heeft tegen míj. In de 

zomer neig ik ertoe om te denken: dat is op dit 

moment niet mijn probleem! 

 

Als ik eerlijk ben, zit daar achter nog een andere 

ergernis. En dat is, dat het me niet lukt. Dat ik 

nooit die radicaliteit van Jezus kan opbrengen. En 

dat ik in de zomer geen zin heb om daaraan 

herinnerd te worden. En na de lezing van Jesaja 

denk ik wat nukkig: dan hoor ik maar bij die 

goddelozen die geen vrede kennen.  

 

Ik lees in deze dagen de autobiografie van Thomas 

Merton. Monnik, trappist, vredesactivist, zoeker. 

Hij leefde van 1915 tot 1968. En hij schreef 

verschillende boeken. Veel van zijn gedachten 

gaan over contemplatie: wat dat is; wat het 

betekent; wat het met je doet. Vaak heel 

inspirerende woorden. Zo schrijft hij over ‘zaden 

van contemplatie’: “Ieder moment en iedere 

gebeurtenis in het leven van ons allen hier op 

aarde plant iets in onze ziel. Want zoals de wind 

duizenden gevleugelde zaden aandraagt, zo 

bereiken ons ieder moment kiemen van 

spiritualiteit, die onmerkbaar neerdwarrelen in 

onze geest en onze wil. De meeste van deze 

ontelbare zaden sterven en gaan verloren, omdat 

we er niet op voorbereid zijn ze te ontvangen – 

want  deze zaden kunnen alleen maar ontkiemen 

in de goede aarde van vrijheid, spontaniteit en 

liefde.” 

 

Maar het beroemdst van alles is zijn autobiografie. 

Een boek van één en al zoeken, mislukken en weer 

opnieuw beginnen. Een hedonist was hij, iemand 

die alleen maar op zoek was naar genot. Hij 

beschrijft onder andere zijn liederlijke leven als 

student in Cambridge – waar een deel van is 

gecensureerd. Intussen hangt hij afwisselend 

iedere politieke stroming van zijn tijd wel aan. Op 

zeker moment besluit hij Rooms-Katholiek te 

worden. Hij beschrijft zijn doop en zijn goede 

voornemens. Alle aanwijzingen in de Bergrede wil 

hij naleven en hij is daarbij heel streng voor 

zichzelf. Hij doet zijn best te luisteren naar de 

geboden, waar ook Jesaja van schrijft, om een 

vrede te bereiken die zal zijn als een rivier en 

gerechtigheid als de golven van de zee. Hij wil 

zelfs monnik worden. Maar bij nader inzien stelt hij 

dat dan toch maar uit, want hij leeft ook op 

seksueel gebied eerder hedonistisch dan ascetisch. 

Hij bedenkt dat hij meer tot rust moet komen. Hij 

klopt aan bij de Trappisten. Blijft daar een tijdje, 
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gaat er weer weg. Komt weer terug. Treedt in. En 

het gaat van geen kant. Hij is dan ook een 

moeilijke man. Altijd ziek. Lijkt ziekte aan te 

trekken. Op gegeven moment voelt hij het 

verlangen dat zelfs het trappistenleven nog niet 

genoeg is; hij wil kluizenaar worden. Daar doet hij 

jaren over. Zijn motief is dubieus: zo heeft hij 

minder te maken met de andere broeders. Hij wil 

zich onttrekken aan de gemeenschap, wil daar 

liever wat minder mee te maken hebben. Zijn 

motief is in het begin niet dat hij zich volledig wil 

geven aan God. 

Ook het kluizenaarschap gaat helemaal mis. Op 

zeker moment moet hij naar het ziekenhuis; daar 

raakt hij verliefd op een verpleegster en zij op 

hem. Het wordt een intense verhouding. Toch kiest 

hij er uiteindelijk voor kluizenaar te blijven. 

 

Het is misschien even volhouden, deze 

autobiografie. Je moet je niet storen aan sommige 

denkbeelden van zo’n 80 jaar oud. Lukt het je om 

daar doorheen te lezen, om in de huid te kruipen 

van de schrijver, dan is het een prachtig boek. En 

ook een troostrijk boek. Want zó kan het dus gaan. 

Thomas Merton laat zien hoe het gaan van de weg 

van God een leven lang van oefenen en volhouden 

is. Dit schrijft hij, de Thomas Merton die ook zulke 

mooie en dichterlijke woorden kon bedenken. Dit 

was zijn leven: één grote worsteling. En als hij 

eenmaal monnik is, gaat het nog voortdurend mis. 

Steeds is hij dubbel in veel dingen. Enerzijds zoekt 

hij stilte, om te kunnen denken, om zich aan God 

te kunnen wijden – en anderzijds is hij op zoek 

naar vertier en succes. 

Nooit in zijn leven is hij helemaal consequent. 

En toch groeit hij. Hij groeit in zijn zoektocht en 

zijn contemplatie. 

 

Ik put moed uit dit verhaal. Het laat me zien hoe 

lang ik erover mag doen, over de weg die Jezus 

wijst in de Bergrede. Die weg waar ik in de zomer 

eigenlijk niet mee vermoeid wil worden. Dat het 

niet allemaal in één keer kan. Merton besluit in zijn 

leven ik weet niet hoe vaak dat hij het anders gaat 

doen, maar werkelijke omkeer vraagt veel meer 

dan een besluit. Het vraagt oefening; en geduld; 

en openheid om een van die zaden van God te 

ontvangen – om in zijn eigen beeldspraak te 

blijven. En het is geen lineair proces, zoals leren 

nooit een lineair proces is dat alleen maar een 

stijgende lijn kent: het is een proces van vallen en 

opstaan en weer vallen en weer opstaan. 

 

Als we deze weg met geduld gaan, misschien dat 

dan waar zal worden wat we zongen: “het 

zaaizaad is gevallen, het loopt op oogsten uit.” 

Niet zozeer als eindpunt, als uiteindelijke 

bestemming. Maar als een genadevol moment dat 

je overkomt. Een moment dat je anders in het 

leven doet staan. Een bouwsteen in het mens 

worden naar Gods beeld. Zoals Merton in één van 

zijn latere teksten schrijft. Hij is dan al zo’n 16 jaar 

monnik. Hij schrijft: 

“In Louisville, op de hoek van de Vierde en de 

Walnutstraat, in het midden van de winkelbuurt, 

werd ik ineens overweldigd door het besef dat ik 

van al die mensen hield, dat zij bij mij hoorden en 

ik bij hen, dat wij geen vreemden voor elkaar 

konden zijn al kenden wij elkaar niet eens. Het 

was alsof ik ontwaakte uit een droom (…) van 

onechte zelf-afzondering in een aparte wereld, de 

wereld van afstand en vermeende heiligheid. (…) 

de opvatting die wij hebben over de ‘afzondering 

van de wereld' dient zich al te vaak als een 

volslagen illusie aan: desillusie dat wij totaal 

andere wezens worden, pseudo-engelen, 

‘geestelijke mensen' (…). (…) Maar iedereen is 

eigenlijk van God. (…) Dit gevoel bevrijd te zijn 

van een denkbeeldig verschil betekende voor mij 

zo’n opluchting en zulke vreugde, dat ik haast 

hardop begon te lachen.” 

 

 

Muziek 

 

Lied: “Zo vriendelijk en veilig als het licht”: lied 

221 


