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Zondag 15 februari 2015 

 zesde zondag na Epifanie  

 
 

Lezing uit het Eerste Testament: Psalm 32,1-7 

 

Lied: “Zo spreekt de Heer…”: Psalm 32,4 

(t. Willem Barnard en Ad den Besten, m. Lyon 

1547/Genève 1551) 

 

Lezing uit de brieven: Kolossenzen 3,5-17 

 

Lied: “Wek mijn zachtheid weer”: lied 925 

(t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen) 

een keer cantorij, tweede keer allen 

 

Uitleg en verkondiging 

Mart Geelhoed vraagt wel eens: “waar is toch die 

oude schuldbelijdenis gebleven? Ook dát is mens 

zijn voor Gods aangezicht: erkennen dat je fouten 

maakt. Erkennen dat je schuldig bent.” 

En dan is er weer iemand anders, zoals Rinus 

Verburg, die zegt: “wat ben ik blij dat die oude 

schuldbelijdenis uit de liturgie verdwenen is. Wat 

zijn we daar vroeger mee geplaagd. Alles wat je 

deed was verkeerd. Want een mens is immers 

onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle 

kwaad – zondag 3, ik heb het nog uit mijn hoofd 

moeten leren.” 

 

Onze huidige liturgie zit tussen de uitersten in. De 

schuldbelijdenis is niet uit de liturgie verdwenen. 

We zeggen het nu alleen anders. Hetzelfde met 

andere woorden. Het heet gebed om ontferming, 

of smeekgebed, of kyrie – van de Griekse woorden 

die er vaak op volgen, kyrie eleison: heer, ontferm 

u. Vanuit de gedachte dat God ons roepen hoort. 

Soms ligt de klemtoon op het leed in de wereld. 

Soms op ons eigen aandeel daaraan. Soms op 

beide, zoals vandaag. 

Het is er in iedere kerkdienst. Het gaat daarmee in 

tegen een algemene menselijke neiging: de 

neiging om vooral te denken in succes. In 

vooruitgang. In mogelijkheden. Om te 

verheerlijken wat cool en knap, charmant of slim 

is. Om te denken dat voortgang enkel vooruitgang 

is. 

 

Is het goed dat dat gebeurt? Dat we eraan 

herinnerd worden dat we niet altijd cool en knap, 

charmant en slim en succesvol zijn? 

Laatst sprak ik erover met een vriend. Hij vond dit 

niet goed. Hij zei: “ik zou niet weten wat ik voor 

zonde bega. Ik zit wel eens diep te denken. En 

echt, ik kan niks vinden. Ik doe mijn best, ik leef 

niet ten koste van anderen, ik doe niemand 

kwaad.” 

Ik zei: “soms doe je iets verkeerd zonder opzet.” 

Ineens begon hij te lachen. Hij herinnerde zich een 

voorval. We kwamen elkaar tegen – en ik zei iets 

tegen hem wat hem op dat moment naar trof. 

Onbedoeld, dat wist hij ook wel. Maar hij zat er wel 

een tijdje mee. 

 

Als we dingen verkeerd doen, als we schuld op ons 

laden, doen we dat dan meestal zonder opzet? 

In de schriftlezingen van vanmorgen zijn het zware 

woorden: psalm 32 heeft het over zonde, ontrouw, 

schuld, bedrog. De brief aan de christenen in 

Kolosse heeft het over ontucht, zedeloosheid, lage 

begeerten, hebzucht… Woorden die niet leuk zijn 

om te horen. Ze staan er vandaag. Ze staan er 

voor ons. Op deze zondag vlak voordat we 

beginnen aan de reis naar Pasen. Alsof de teksten 

ons vast in de bezinningsmodus willen zetten. Gaat 

dit over dingen die we doen zonder opzet? 

 

In deze weken lezen we met een groepje mensen 

een boek van een Engelse schrijver, Francis 

Spufford. “Dit is geen verdediging,” heet het, en: 

“waarom het christendom ondanks alles 

verrassend veel emotionele diepgang heeft.” In het 

tweede hoofdstuk pakt hij dit thema op: het thema 

van de zonde. “De barst in alle dingen”, noemt hij 

het. 

Volgens hem is er meer aan de hand dan goede 

bedoelingen die spaak lopen. We doen opzettelijk 

dingen verkeerd. Hij heeft er een staande 

uitdrukking voor bedacht: ‘de Menselijke Neiging 

om Dingen te Verk… Verprutsen’. 

Hier gaat het niet om ‘per ongeluk’. Je kunt zonder 

opzet iets verprutsen. Maar nee, dat bedoelt hij 

niet. Hij bedoelt onze actieve neiging om dingen 

stuk te maken en te (ver)breken. ‘Dingen’ zoals 

gemoedstoestanden; beloftes; relaties waar we om 

geven; ons eigen welzijn en dat van anderen. Maar 

ook materiële voorwerpen ‘waarvan het gepolijste 

uiterlijk uitnodigt tot een dikke vette kras’. 

 

Je kunt je in je leven heel lang hiervoor afsluiten. 

Heel lang doen of die Menselijke Neiging om 

Dingen te Verprutsen niet voor jou opgaat. Als je 

gezegend bent met een slecht geheugen. Of als je 

het leven steeds alleen maar van de zonnige kant 

bekijkt. Maar de meesten van ons, zegt hij, lopen 

er een keer tegenaan. 
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Het heeft te doen met de keuzes die we maken. 

Waarvan je soms naderhand denkt: ik had anders 

moeten kiezen. Of waarvan je beseft: ik heb 

moeten kiezen, en misschien was het de beste van 

twee kwaden – maar goed was het niet. 

 

Spufford geeft er een voorbeeld van. Hij vertelt 

over de gewetensnood van veldmaarschalk 

Montgomery. Hij was 88, hij was aan het einde 

van zijn leven en besefte: “Ik ga God ontmoeten 

en zal hem moeten uitleggen waarom ik al die 

mannen van het leven heb beroofd in El Alamein.” 

Het maakte niet uit dat hij wist dat hij zijn 

soldaten had behandeld als kostbare en 

waardevolle mensen. Hij had ze moeten inzetten – 

en er waren in die slag 13.500 slachtoffers 

gevallen aan geallieerde zijde. Het was een goede 

strategie geweest. Een strategie die relatief weinig 

slachtoffers had geëist. En een generaal moet 

statistisch denken: kiezen voor vier doden in 

plaats van voor vijf. Maar mensen sterven niet 

statistisch, ze sterven één voor één. En voor elke 

mens is het verlies absoluut en onvergelijkbaar. 

 

De Menselijke Neiging om Dingen te Verprutsen – 

ze heeft nog meer gezichten. 

Ze heeft ook van doen met verlangens in jezelf die 

elkaar tegenspreken. Je wilt iets heel graag, maar 

tegelijkertijd ook helemaal niet. Er schort iets aan 

de harmonie in jezelf. Niet omdat je van nature 

geneigd bent tot alle kwaad. Maar omdat je 

menselijk bent. Zo zitten we in elkaar. 

 

Dit is slecht nieuws. En dus niet erg welkom. 

Vooral niet als we bedenken dat we de 

destructieve dingen die we doen, in feite zelf 

wíllen. Het zijn geen ongelukjes die ons 

overkomen. We kunnen zowel wreed zijn als teder. 

We kunnen liefhebben en tegelijkertijd degene van 

wie we houden, moedwillig kwetsen. 

Het is dan ook geen populaire gedachte in onze 

cultuur. Alle reclame, alle marketing wil ons anders 

doen geloven: dat we kunnen kiezen wat we willen 

zijn. Voel je je rot over jezelf? Zoek dan afleiding. 

Ga iets lekkers eten. Ga winkelen. Kijk niet naar 

binnen. [Ga appen en facebooken en twitteren. 

Schiet wat zombies neer op je Play Station.] Dan 

gaan die nare gedachten wel weg. 

 

En als je nou eerlijk tegenover jezelf wilt zijn? En 

als je wilt veranderen; ophouden met die 

Menselijke Neiging om Dingen te Verprutsen? Dat 

is tenslotte een beetje waar je op hoopt. Waar je 

aan werkt. Zeker als je bewust zo’n bezinningstijd 

ingaat, zoals de veertig dagen voor Pasen. Als je 

nou eens oprecht wilt doen waar Paulus toe 

aanspoort in zijn brief aan de christenen in 

Kolosse? “Nu je met Christus uit de dood bent 

opgewekt,” zegt Paulus, “heb je de nieuwe mens 

aangetrokken.” Als een nieuw kledingstuk. “Kleed 

je in innig medeleven, in goedheid, 

bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. 

Verdraag elkaar en vergeef elkaar. En bovenal, 

kleed je in de liefde.” 

Maar Paulus wist ook wel dat dat zo makkelijk niet 

gaat. “Wat ik niet wil, dat doe ik. Wat ik wil, dat 

doe ik niet”, schrijft hij in zijn brief aan de 

christenen in Rome. (Rom.7,15-19) 

 

Het is psalm 32 die een richting wijst. 

De richting van het onder ogen zien. Van het 

toegeven. 

Niet op een irrationele manier, alsof ineens alles 

fout was wat je hebt gedaan en je enkel slecht 

bent. Maar op een redelijke, reële manier. Inzien 

dat je een fout hebt gemaakt. Dat je kwaad hebt 

gedaan, zelfs al was het de minste van twee 

kwaden. En dat uitspreken. In je eigen gedachten. 

In het diepst van je ziel. Voor God. 

 

Het is niet zo dat God jou op dat moment 

influistert: “Och joh, dat kwaad dat je deed viel 

wel mee.” Heeft iemand dit tegen Montgomery 

gezegd, toen hij in gewetensnood was, dan heeft 

hem dat vast niet geholpen. Dan heeft hij zich niet 

gekend gevoeld in zijn nood. 

We mogen ervan uitgaan dat God kent. En ons 

serieus neemt. En dat hij dus ook de dingen die we 

verbruien, serieus neemt. Dat hij bij ons blijft in 

onze pijnlijke emoties. Dat hij het uithoudt met 

ons. 

 

Wanneer we dat bedenken, kan dat ruimte 

scheppen. 

De ruimte voor ons om het ook zélf uit te houden 

met die pijnlijke emoties. Om echt eerlijk te zijn 

tegenover onszelf. De dichter van psalm 32 vertelt 

hoe bevrijdend dat werkt: “Bij u ben ik veilig, u 

behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich 

van bevrijding.” 

Dit besef, dat noemt Paulus: de overgang van de 

oude naar de nieuwe mens. Dit is het nieuwe leven 

dat ons wacht. Dit is de opstanding van Pasen. 

Laten we daarheen op weg gaan. 

 

Lied: “Zolang wij ademhalen”: lied 657 (t. Sytze 

de Vries, m. Wales 1865) 

allen vers 1, 3 en 4; cantorij vers 2 


