
 
Overweging. Vesper in De Eshof dinsdag 12 april 2022 

 

 
Je kunt van Anne Frank niet zeggen, dat ze Naïef is; toch houdt ze vast aan een wonder. Ze heeft een 
groots en moedgevend dagboek geschreven, . Er is herkenning bij haar woorden, over wat er in je binnenste 
omgaat aan inzicht, plezier, hoop en wanhoop.  Zij beschreef de wezenlijke dingen van het leven als een 
jonge filosoof. 
Dit beschreef ze 80 jaar geleden.  Het had gisteren  kunnen zijn 
 
tekstlezer:  Het is een wonder 
 

Ik keek uit het raam 

over een groot stuk 

van Amsterdam heen; 

over alle daken tot aan de horizon 
die zo licht was dat de scheidingslijn 

niet duidelijk te zien was. 

Zolang dit nog bestaat, dacht ik, 

en ik het mag beleven, 

deze zonneschijn, 

die hemel waaraan geen wolk is - 

zolang kan ik niet treurig zijn … 

Dat is het moeilijke in deze tijd: 

idealen, dromen, mooie verwachtingen 

komen nog niet bij ons op of ze worden 

door de gruwelijke werkelijkheid 
getroffen en zo totaal verwoest. 

Het is een groot wonder, dat ik nog niet 

al mijn verwachtingen heb opgegeven, 

want ze lijken absurd en onuitvoerbaar. 

Toch houd ik ze vast, ondanks alles, 

omdat ik nog steeds aan de innerlijke 

goedheid van de mens geloof. 

Het is me ten enenmale onmogelijk 

alles op te bouwen op basis van 

dood, ellende en verwarring. 

Ik zie hoe de wereld 

langzaam steeds meer 
in een woestijn herschapen wordt; 

ik hoor steeds harder de aanrollende donder 

die ook ons zal doden; 

ik voel het leed van 

miljoenen mensen mee 

en toch, 

als ik naar de hemel kijk, denk ik 

dat alles zich weer 

ten goede zal wenden, 

dat ook onze hardheid zal ophouden, 

dat er weer rust en vrede 
in de wereld zal komen. 

 
 
 
Anne Frank..... dat is dat dagboekschrijvende meisje van 16 in de schuilkelder in Oekraïne, dat in de kou 
klappertandend en hongerig, al 14 dagen naast het dode lichaam van haar moeder zit,. Het zou ook een 
meisje in Syrie in de stad Homs kunnen zijn. Maar ook daar zijn er kinderen die blijven hopen op een betere 
toekomst. Is dat naief? 
 
De Veertigdagentijd wordt intens beleefd als een weg van aandacht naar Pasen. Daarom zitten we hier. Wij 
koesteren dat eeuwenoude verhaal: Een weg van donker naar Licht.    Centraal staat verdieping in het leven 
en lijden van Jezus. 



Maar dat is niet voldoende.  De Stille Week moet ook verbonden zijn met het leven van de lijdenden van 
deze tijd. En zeg nou zelf: Geen Lijdenstijd kon actueler zijn. 
Want gelijk op met de Veertigdagentijd begon een helse oorlog.  Nog geen 2000 km hiervandaan . Een 
Lijdenstijd aan de oostkant van óns Europa, een kruispunt in de wereldgeschiedenis. 
 Christus is daar de man die zijn gewonde buurman van de straat wil halen en wordt doodgeschoten. 
Christus wordt opnieuw gekruisigd in de slachtoffers van redeloos geweld. 
Hier geven mensen het hoogste wat ze hebben om anderen te kunnen bevrijden. 
 
Overal zijn er vernietigingen op de wereld. Maar deze kruipt wel heel dicht onder onze eigen huid.\ 
Hij zaagt aan onze fundamenten.  Onze vanzelfsprekende welvaarts-samenleving. 
Gevoelens van machteloosheid en haat komen op;  maar ook angst voor dichterbij komend onheil . 
 
Al deze gevoelens en gedachten blijven terugkomen in je binnenste. 
En de vraag komt op: Hoe moet ik mij verhouden tot onrecht, dichtbij of ver weg?    
Het is teveel: ik voel me onmachtig om iets te doen. 
Hoe kunnen we innerlijk tegengas geven? 
 
Ik moet er iets tegenover stellen, tegen al dat kwaad. Iets dat contrasteert, iets dat troost en moed geeft. 
 
Er zijn antwoorden mogelijk: en ik geef er een paar die voor ieder haalbaar zijn: Verzet, Schoonheid en Hoop. 
Wat te denken van verzet?  Elie Wiesel zei al: het tegengestelde van liefde is niet haat, maar 
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. 

 
 
Verzet dus: Welk soort verzet?. Is het zoiets als terugvechten ?  Of ook anders, bijvoorbeeld geweldloos 
verzet? Met duizenden de straat op voor een demonstratie. Een kunstwerk oprichten. 
Actief Mede-lijden, dat kan ook een vorm van verzet zijn:  met de ander oplopen, voor iemand opkomen. In 
ieder geval: verzet tegen de onverschilligheid. 
Voor de kerkgemeenschap kan verzet op dit moment zijn: het diaconale gezicht van de kerk optimaal naar 
de wereld toekeren. Christus present stellen als de barmhartige dienstverlener. Een diaconie kan daarbij 
aanjager zijn. 
 
************* 
Maar laten we beginnen met waar verzet begint. Schrijver Remco Campert zegt het zo: 
 
************************ 
Verzet begint niet met grote woorden 
maar met kleine daden 
zoals storm met zacht geritsel in de tuin 
of de kat die de kolder in zijn kop krijgt 

zoals brede rivieren 
met een kleine bron 
verscholen in het woud 



zoals een vuurzee 
met dezelfde lucifer 
die een sigaret aansteekt 

zoals liefde met een blik 
een aanraking iets dat je opvalt in een stem 

jezelf een vraag stellen 
daarmee begint verzet 

en dan die vraag aan een ander stellen 

***************************** 

 
Dat lijkt opnieuw naief. En te soft voor onze samenleving die een steeds grimmiger gezicht krijgt Maar 
Remco Camper heeft het bedacht: Het kan beginnen met een naieve, onbevangen, argeloze vraag aan 
jezelf......... (Hoe komt het toch dat......?) 
 
Tussen naief en naief is er verschil. Geloven in God bijvoorbeeld. Dat wordt door de helft van de 
samenleving als iets naïefs gezien, “Met respect jongen, maar toch....Je gedraagt je als een onwetende, een 
onbevangen kind, dat nog weinig van de wereld weet.” 
 
Nou, dat klopt ook, zei de Franse filosoof Paul Ricoeur: Die naïviteit, die ontvankelijkheid - is voorwaarde 
voor religieus geloof. Maar daarna komt er de  kritiek van het atheisme op het geloof, en dan lijkt die naïviteit 
onmogelijk geworden. 
Wij moeten dus een tweede vorm van naïviteit bereiken: :een naïviteit die door de kritiek is heen gegaan. 
Een geloof, dat de kritiek van het atheïsme overstijgt. De (eerste) naïviteit van de letterlijke uitleg van geloof 
is voorbij.  Daarna kan een Godsbeleving mogelijk worden waarin plaats is voor verwondering. 
Moderne gelovigen zijn zich terdege bewust van de kritiek tegen godsdienst.  Toch blijven ze aan het geloof 
vasthouden: 
Ze kiezen ervoor om door te groeien naar een vernieuwd vertrouwen, 
Dat is geen terugkeer naar de naïviteit van het kind. Het is ook niet een goedkoop idealisme om het kwaad 
niet te willen zien; Hij beseft heel goed tegen welke 'grootmachten' hij moet optornen.  Ook Jezus wist dat 
het kwaad in deze wereld onvermijdelijk is. 
 
 
 
Een tijdgenoot van Anne Frank was Etty Hillesum een jonge joodse vrouw van 27. ze is  niet-gelovig 
opgevoed. Etty schreef ook een dagboek,  Daarin  kiest ze voor een tweede naïviteit: zij weet van het kwaad, 
maar ze gaat toch op een andere lijn zitten, die van het verbinding zoeken met God. Ze is God gaan 
beschouwen als een vriend, tegen wie ze dan ook 'jij' zegt. 
 
 
****************** 

We hebben nog zoveel met onszelf te doen, dat we aan haat tegenover onze zogenaamde 

vijanden niet eens toe zouden moeten komen.  

En nu beginnen de moeilijkheden pas voor mij. Het is niet voldoende om alleen maar jou te prediken mijn 

God, om jou uit te dragen tot de anderen, om jou op te graven in de harten van anderen. We moeten de weg 

tot jou in de ánderen vrij maken, mijn God en daarvoor moet men een groot kenner van het menselijke 

gemoed zijn.  En ik beloof je, ik zal in zoveel mogelijk huizen onderdak zoeken voor jou, mijn God" (p.550) 

 

 

…................................................................................. 

“Ik zal je helpen God, dat je het niet in mij begeeft, maar ik kan van te voren nergens voor in staan. Maar dit 

éne wordt me steeds duidelijker: dat jij ons niet kunt helpen, maar dat wij jou moeten helpen en door dat 

laatste helpen wij onszelf. En dit is het enige, wat we in deze tijd kunnen redden en ook het enige, waar het 

https://citaten-en-wijsheden.nl/2005
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op aankomt: een stukje van jou in onszelf, God. En misschien kunnen we ook er aan meewerken jou op te 

graven in de geteisterde harten van anderen. Ja, mijn God, aan de omstandigheden schijn jij niet al te veel 

te kunnen doen, ze horen nu eenmaal ook bij dit leven. Ik roep je er ook niet voor ter verantwoording. 

 

 

Een stukje van God, van Jezus  in onszelf redden. Is dat niet waar we in de kerk mee bezig zijn? 
In de gemeenschap van de kerk wordt ons een andere manier van kijken naar de wereld en onszelf 
aangeleerd. Onze harten kunnen daar veranderen. Dat kan o.a. door gebed,stilte, bijbeluitleg. 

Eén van de middelen die de kerk tot haar beschikking heeft is schoonheid. Schoonheid die aanmoedigt, die 
troost, die mensen innerlijke kracht geeft en verwondering oproept. Die middelen zijn onder andere:  
verhalen en poezie, Zonder poëzie zijn er dingen die niet meer gezegd of uitgedrukt kunnen worden.   

Ook beeldende kunst en de rituelen zijn dat, en niet te vergeten het zingen en de muziek. Het verhaal van 
lijden en opstanding is erg krachtig.  Het heeft genieën als Bach geinspireerd tot de Mattheus-passion.  Maar 
ook de wekelijkse kerkdiensten, op de adem van het Kerkelijk Jaar. Ze bieden wereldwijd mensen een 
levensrichting.  Kerkdiensten en Missen kunnen een vorm van kunst en schoonheid in zich bergen. 

Willem Jan Otten is schrijver en winnaar van de PC Hooftprijs 2014, Hij zei  vorige week tijdens een debat: 
“ Het kerkelijk jaar is het grootste kunstwerk van de westerse mensheid, maar het wordt nog teveel 
verzwegen”. Hij schreef erover in zijn nieuwste boek: Zondag. 

 

Kan zoiets naïefs als het meedoen aan een vesper en het bidden van een gebed voor de nood van de 
wereld, diezelfde wereld redden?  In ieder geval kan het misschien de zachtheid van onze ziel behouden.  
Net zoals Etty Hillesum kunnen we aan gebed tot God worden veranderd. Misschien worden we dan mild en 
moedig, Wie weet richten wij dan met elkaar vergezichten van hoop op, zodat in ons Jezus niet opnieuw 
sterft. 

 

Tot slot is het hoopvolle woord aan Etty Hillesum: en daarna -Hoop –in de schoonheid van muziek.. 

*********************** 

Etty Hillesum: 

Ik voel me als de bewaarplaats van een stuk kostbaar leven met alle verantwoordelijkheid daarvoor. Ik voel 
me verantwoordelijk voor het mooi en grote gevoel voor dit leven dat ik in me heb; en dat moet ik 
onbeschadigd door deze tijd heen trachten te loodsen, naar een betere tijd toe 

 

 

Simon Drost 

tekstlezer cursief: Anne van 't Hoff 
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