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Vriendelijk aangeboden door:

Een goede naam is te verkiezen 
boven grote rijkdom,

waardering boven zilver en goud.
(Spreuken 22, vers 1)
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Reddingsboei

Twee kilometers verderop gluurde boer

Jansen door het piepkleine keukenvenster

van zijn scheefgezakt boerderijtje. Even leek

het erop dat de voren in zijn voorhoofd wat

minder diep werden. En de grijns op zijn

uitgeleefd gelaat leek warempel op het begin

van een schuchtere glimlach. De langver-

wachte regen was de reddingsboei waar hij

niet meer had op gehoopt. Zijn oogst zou

uiteindelijk dan toch net genoeg opbrengen

om het weer een jaar uit te zingen. Boer

Jansen vroeg zich af of er

dan toch een God zou zijn …

Mooie griet

Woedend was hij op die

“stomme ouders”. En die

passieve God steekt ook

nooit een handje uit om te

helpen. Net nu hij een date

had met een mooie griet, mocht hij van die

hopeloos ouderwetse bejaarden, die zich

toevallig pa en ma mogen noemen, niet de

deur uit. Wat konden hem die stomme

schoolrapporten nu schelen? Zijn vrienden

deden nog een poging om zijn ouders op

andere gedachten te brengen, maar er was

geen speld tussen te krijgen. In de stromende

regen gierden ze in hun turbodiesel de straat

uit, richting fuif. De volgende dag werden ze

uit het kanaal opgevist ...

Klein mensje

Het moet niet plezant zijn om God te zijn.

Doe je voor de ene iets goed, dan komt het

gegarandeerd slecht uit voor de andere.

Nooit kun je goed doen voor iedereen. Of je

hebt blije mensen, of zure gezichten. En dan

te bedenken dat we met zo’n

slordige zes miljard zijn waar

God elke dag rekening moet

mee houden ... Ga er maar

aan staan!

Nee, ik hoef geen God te zijn.

Je mag die job best houden.

Laat mij maar dat kleine

mensje zijn, met zijn vele

vragen, peinzend over het

Mysterie dat niemand ooit zal snappen.

Zolang ik mijn plaats in dit ondermaanse

tranendal maar weet.

Meer moet dat niet zijn ...

Tony Stippelmans
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En dan te bedenken dat

we met zo’n slordige zes

miljard zijn waar God

elke dag rekening moet

mee houden ... Ga er

maar aan staan!

Zijn oogst zou uiteindelijk dan toch net genoeg opbrengen

om het weer een jaar uit te zingen ...

Boer Jansen vroeg zich af of er dan toch een God zou zijn.Ken jij je plaats al ?

Maandenlang hadden ze

naar hun trouwdatum

uitgekeken. Alles was

tot in de puntjes

voorbereid. Ze hadden

zelfs gebeden voor

mooi weer. En net dat

éne kleine detail werd

hun fataal. De dag die

de mooiste uit hun

leven moest worden,

viel letterlijk in het

water toen de regen

met bakken naar

beneden stortte. God

had hen wel lelijk in de

steek gelaten ...
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... want als ik 65 ben, dan hoef

ik niet meer te werken. Ja, aan

je vijfenzestigste ben je van de

dagelijkse tredmolen af en kun

je doen en laten wat je wilt.

Dan kun je je helemaal wijden

aan je hobby’s, of aan je klein-

kinderen - als je die hebt. Het

lijkt gewoonweg ideaal.

Het engelse blad The Observer

heeft er een enquête aan

gewijd. De meerderheid van de

ondervraagden vonden de

pensioengerechtigde leeftijd

de meest ideale.

Hadden ze daar ondervinding

van? Waren de ondervraagden

zelf al 65? Niet bepaald. Zo

gaat het vaak: het geluk ligt

daar waar je zelf niet bent.

Het eten bij tante is veel

lekkerder dan bij ons. Die

kinderen in dat mooie huis

hebben het vast veel beter dan

wij. Zulke kinderachtige op-

vattingen nemen velen mee in

hun latere leven. Waar vind je

echt geluk?

Uit: Heilsfontein

Was ik maar 65 ...

Ligt het geluk daar waar je zelf niet bent?Ligt het geluk daar waar je zelf niet bent?

65



76

Boeddhistisch klooster

Hoewel Martin hunkerde naar gebor-

genheid, verbrak hij relaties als ze te

hecht werden. Hij wilde vrij zijn! Toen

hij 18 was, trok hij enkele maanden

door Zuid-Amerika. Ook probeerde hij

drugs, alcohol en feesten. Maar het

bracht hem niet wat hij zocht. Toen hij

iets meer over het boeddhisme hoorde,

boeide hem dit enorm. Hij onderbrak

zijn studie psychologie om in India een

meditatiecursus te volgen in een boed-

dhistisch klooster. Het betekende

onderwerping aan een strak regime.

“Maar het verlangen naar bevrijding uit

deze wereld van lijden was sterker, dus

ik hield vol”, vertelt Martin.

Intuïtie

Eerst begreep hij niet veel van de

In zijn jonge jaren trok
Martin als een hippie, stijl
jaren tachtig, door Zuid-
Amerika en India. Op zoek
naar rust en de ‘zin van het
leven’. Acht jaar later en vele
reizen, cursussen en
meditatietrainingen verder,
vond hij eindelijk zijn
‘verlichting’.

lesstof, maar al snel begon hij te beseffen

dat de boeddhistische leer niet met het

verstand te vatten is. Je moest je verstand

opgeven en plaats maken voor een intuïtief

weten. Het doel was het bereiken van het

heerlijke niets, het Nirvana.

Martin: “Soms had ik in mijn meditaties

geweldige ervaringen. Die zag ik als bijzon-

dere stappen op weg naar de verlichting!”

Martin werd een overtuigd boeddhist. hij

mediteerde en offerde, hij wierp zich zelfs

60.000 keer languit op een plank. Ook terug

in Europa deed hij er alles aan om verlicht te

worden. Hij volgde vele cursussen en thera-

pieën in boeddhistische en New Age-centra

en liet zich in zijn beslissingen leiden door

boodschappen van goeroes.

Nachtmerries

Maar India bleef trekken, en toen hij een

relatie kreeg met de Duitse Elke trokken ze

er samen naartoe. Terug op de plaats waar

hij zich 60.000 keer had neergeworpen, keek

Martin terug op de voorbije tijd. Zeven jaar

boeddhisme hadden hem niet dichter bij de

waarheid gebracht; hij had willen groeien in

vriendelijkheid, maar was juist veel vaker

agressief. In plaats van kalm, voelde hij zich

opgejaagd en onrustig. Zijn vriendin Elke had

nachtmerries en zag soms geesten. “We

hadden ons geopend voor de kosmos, en nu

merkten we dat de demonische krachten

binnenkwamen”, vertelt Martin. “Ik raakte in

een diepe depressie. Zelfs de mooie dingen

die we op onze reis zagen, konden ons niet

bekoren. Alles leek zinloos.”

Alternatief

Teleurgesteld reisden ze door naar Australië,

waar ze werden uitgenodigd voor een kerk-

dienst. De man die hen uitnodigde, zei: “Daar

kun je iets echt alternatiefs beleven!”

Aarzelend, maar toch nieuwsgierig gingen ze

erheen. Na de – vrolijke – kerkdienst vroeg

een vrouw of ze voor Elke mocht bidden.

Eigenlijk wilde ze dat niet, maar het leek

Martin een goed idee.

Het moment dat volgde, maakte een diepe

indruk op Elke: “Haar gebed raakte me, ik

begon te huilen. Hier was een macht

aanwezig die groter was dan ik ooit had

meegemaakt. Al heel lang verlangde ik naar

God, en nu voelde ik: ‘Dit is het, Jezus is de

weg.’”

Thuis

Ook met Martin werd er gebeden en ook hij

voelde de sterke aanwezigheid van Jezus. Hij

wilde graag, zoals hem gevraagd werd, Jezus

uitnodigen in zijn leven. Hij kende zoveel

goeroes, Jezus kon daar nog wel bij. Maar

toen hem gevraagd werd daarbij alle andere

“Haar gebed raakte me. Hier was een macht

aanwezig die groter was dan ik ooit had 

meegemaakt. Al heel lang verlangde ik naar God.”

Van hhiippppiiee tot christen

Het verlangen naar bevrijding

uit deze wereld van lijden 

was sterker
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religies af te leggen, kwam er grote weer-

stand in hem op. In de innerlijke strijd die

daarop volgde, ervoer hij dat Jezus sterker

was dan zijn weerstand en ten slotte zei hij

ja. “Direct daarna werd mijn hart vervuld met

een blijde, warme gloed”, zegt Martin. “Ik

voelde me als mens volledig geaccepteerd,

geliefd, gekend. Eindelijk had ik de verlichting

bereikt! Ik was thuisgekomen.”

De moeite waard

De euforie van hun bekering duurde drie

dagen. Toen sloeg de twijfel toe. Was het

alleen een fijne ervaring geweest? Ze

‘vluchtten’ naar Sydney. Terwijl ze daar door

de stad liepen, kwam op een kruispunt een

man recht op hen af en vroeg: “Kennen jullie

God?” Door de directheid en krachtige

uitstraling van deze man, besefte Martin dat

Jezus niet in het rijtje van zijn goeroes

hoorde. Dit was voor hem de bevestiging dat

Jezus God was en dat het de moeite waard

was Hem te volgen.

Ware gelaat

Maar dit volgen kostte, eenmaal terug in

Nederland en later ook in Duitsland, nog veel

tijd en strijd. “God wilde dat we zouden

breken met dingen zoals meditatie. Telkens

als ik waardering had voor iets uit het boed-

dhisme, voelde

ik me mat en

leeg, terwijl

Jezus me

vreugde gaf. Zo

begon ik het

ware gezicht te

zien van het

b o e d d h i s m e .

Het Nirvana is geen fijne staat, het is er leeg

en eenzaam!”

Enthousiast

“Terwijl Boeddha het lijden heeft ontvlucht

ging Jezus het niet uit de weg, maar heeft het

zelfs voor ons gedragen. We hoeven nu niet

meer zelf te streven naar volmaaktheid en te

lijden aan de frustratie dat dit niet lukt. We

mogen weten dat God onvoorwaardelijk van

ons houdt”, besluit Martin.

Nu, twaalf jaar later, zijn Elke en Martin nog

steeds enthousiast over Jezus. Al enkele jaren

geven ze leiding aan een christelijke

gemeente in Duitsland. Nu reizen ze door

verschillende landen om lezingen te geven

over hun levensverhaal.

Door de directheid en krachtige

uitstraling van deze man, besefte

Martin dat Jezus niet in het rijtje 

van zijn goeroes hoorde.

Terwijl Boeddha het

lijden heeft ontvlucht

gaat Jezus het niet 

uit de weg.

Lydia Plat 
Uit: Ongelooflijk

“Ik dacht dat ik mijn vrijheid zou verliezen

als ik voor Jezus zou kiezen, maar ik heb

ontdekt dat ik me juist vrij voelde.”
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De Noorse antropoloog Thor Heyerdahl is

vooral bekend geworden door zijn tocht met

de Kon-Tiki van Peru naar Polynesië.

Hoewel het niet het hoofddoel van zijn

ontdekkingsreis was, hoopte hij op de eilanden

van de Grote Oceaan mensen te vinden, die

leefden in een soort paradijs-toestand die nog

niet bedorven was door de cultuur. Het viel

hem bitter tegen. Ook hier hadden ziektes en

menselijke wreedheid toegeslagen.Volgens R.J.

Berry in zijn boek

‘Ecology and Ethics’

moet hij gezegd

hebben: “Er is

vandaag op aarde

geen paradijs meer te vinden. In grote steden

leven er mensen die veel gelukkiger zijn dan de

meesten op de eilanden van Polynesië. Het

geluk komt van binnen, dat zien we nu in …”

We weten niet of Thor Heyerdahl Jezus kende.

Dan had hij kunnen weten waar die bron van

geluk te vinden was.

Uit: Heilsfontein

11

Het geluk komt 

van binnen,

dat zien we nu in …”
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Minister

Misschien was het omdat ik twee oudere

broers had tegen wie ik moest opboksen, dat

ik opgroeide met de neiging om over mijn

eigen prestaties op te scheppen: “Heb ik je

verteld dat ik promotie heb gemaakt?”

“Weet je dat ik de minister ontmoet heb?”

Mijn vrouw Leslie is juist het tegenoverge-

stelde en vestigt zelden de aandacht op zichzelf.

Zoals je je wel kunt voorstellen hebben onze

verschillen op dit gebied nogal wat stof tot

nadenken opgeleverd. En na meer dan twaalf

jaar getrouwd te zijn, beginnen we beiden op

dit punt wat evenwichtiger te worden.

Geheim

Ik heb nog een hele weg af te leggen, maar ik

ben niet meer zo’n opschepper als ik vroeger

was. En langzaamaan begint Leslie het aan te

durven ook iets over haar eigen prestaties te

vertellen als daar aanleiding toe is. Maar

boven alles gaan we leren het spreekwoor-

delijk geheim van bevestiging in praktijk te

brengen: “Laat een ander je prijzen en niet

jouw eigen mond.” Misschien is deze bijbelse

waarheid in eerste instantie niet geschreven

met het oog op echtparen, maar de wijze

man en vrouw zullen de toepasbaarheid

hiervan op het huwelijk inzien.

Steek onder water

In gezelschap is het dikwijls heel eenvoudig

om echtparen die elkaar liefhebben te

onderscheiden van echtparen die ruzie

maken. Vrijwel iedereen heeft het wel eens

meegemaakt dat een van de partners van

een echtpaar tijdens een feestje de ander in

het openbaar een steek onder water geeft.

Dat kan dan op de volgende manier

gebeuren: “Ik zou wel willen dat Dirk eens uit

zijn luie stoel zou komen, de televisie zou

afzetten en mij zou helpen opruimen zoals

hij beloofd heeft!” Het is een slechte

gewoonte om in het openbaar iets te zeggen

dat we niet zouden zeggen als we onder vier

ogen waren. Echtparen die hun kritiek op

“Ik heb nog een hele weg af te

leggen, maar ik ben niet meer zo’n

opschepper als ik vroeger was.”

elkaar in het open-

baar niet voor zich

kunnen houden, zijn

er slecht aan toe.

Gunstig licht

Echtparen die elkaar liefhebben

daarentegen, zullen iedere gelegen-

heid aangrijpen om elkaar ten

aanhoren van andere mensen te

prijzen en in een zo gunstig

mogelijk licht te plaatsen -

zoals ze dat ook deden toen

ze nog verloofd waren en

ze wilden dat hun

vrienden en familieleden

hun partner aardig zouden

vinden. Dan zeggen ze

bijvoorbeeld: “Sara heeft

promotie gemaakt, maar

daar zegt ze zelf natuurlijk niets over.” Of

“Nico zelf praat er niet over, maar hij

heeft deze week een groot order voor zijn

bedrijf in de wacht gesleept.”

Echtparen die van elkaar houden, prijzen

elkaar zowel persoonlijk als in het open-

baar. Ze vertellen over elkaars presta-

ties. Als je dus de gelegenheid krijgt

om in het openbaar jezelf te prijzen,

zie er dan vanaf. Maar als de gelegen-

heid zich voordoet om je vrouw of je

man ten aanhoren van anderen te

prijzen, laat die dan niet voorbij-

gaan.

ROEM

Laat een ander je prijzen, doe het niet zelf,

laat het over aan een vreemde, zie er zelf van af.

Spreuken 27, vers 2.

De Engelse schrijver Samuël Butler

maakte eens de spottende

opmerking: “Het voordeel van jezelf

prijzen is dat je het lekker kunt

aandikken en dat je het ook nog op

de juiste plaatsen kwijt kunt.”

Ik begrijp wat hij bedoelt.

13

je partner

Om over na te denken

Je kunt de aandacht voort-

durend op jezelf vestigen of

dit angstvallig vermijden.

Waar sta jij op de lijn die

hiertussen loopt? En hoe

staat het met jouw

partner? Wat doe je om

elkaar daarbij te helpen?

William Shakespeare zei:

“Ik zal iedere man prijzen

die mij prijst.” Denk je er

ook zo over? Ben je bereid

je partner te prijzen zonder

dat daartoe een directe

aanleiding bestaat?

Uit: ‘Een Sierlijke kroon’, Les en
Leslie Parrott, Uitgeverij Barnabas

je partner
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Op wieltjes

“Och, hallo Marietje. Hoe gaat het ermee?”

“Uitstekend, bedankt.”

“En hoe is het eigenlijk met jouw dochter?”

“Wel, dat kon nauwelijks beter. Ze is onder-

tussen gehuwd met een schat van een man.

Elke morgen brengt hij haar ontbijt op bed.

En hij wast af. Ze heeft een werkster, zodat

ze volop tijd heeft voor hobby’s. Iedere

middag gaat ze een koffietje drinken met

vriendinnen. ‘s Avonds gaan ze uit of ergens

op bezoek. Je kunt het je niet

voorstellen ... Ze heeft het

echt ontzettend getroffen.

En hoe gaat het eigenlijk

met jouw zoon?”

Brute pech

“Och, zwijg me erover. Die

heeft pas pech! Mijn arme

jongen. Hij is getrouwd,

maar zijn  vrouw steekt geen

hand uit. Iedere morgen blijft ze lang in haar

nest liggen en mevrouw verwacht dat mijn

arme jongen haar ook nog eens het ontbijt

brengt. En hij kan zelf de afwas doen.

Bovendien moest zij ook nog eens een werk-

vrouw, ‘zodat ze meer tijd zou hebben voor

haar hobby’s!’ Poeh! Elke middag zit ze met

vriendinnen koffieklets te houden. En als

mijn zoon ‘s avonds afgepeigerd thuiskomt,

kan hij met mevrouw ook nog eens

bezoeken maken. Je zult maar eens zo

getrouwd zijn!”

Menselijk

Je snapt het al: het moest niet zo nodig een

schoonmoeder zijn. Allemaal hanteren we

wel eens verschillende uitgangspunten om

vergelijkbare problemen te bespreken.

Abnormaal? Nee, niemand van ons heeft

een 100% objectieve kijk. Allemaal leven we

met vooroordelen, vooronderstellingen. Erg?

Eerder onvermijdelijk. Pas erg

wordt het als we van onszelf

denken dat we daar geen last

van hebben. Dat wij precies

diegenen zijn die exact kunnen

waarnemen en interpreteren.

Dat wij het kruim zijn dat de

enige juiste conclusie kan

trekken.

Vooroordelen

Tot zover ben je het misschien met me eens.

Mogelijk wordt het moeilijker als ik je zou

vragen om ook het christelijke geloof nog

eens opnieuw te bekijken. Los van alle - al

dan niet terechte - vooroordelen uit het

verleden. Toch maar een keer proberen?

Misschien moeten we een keer meer naar

onze schoonmoeders luisteren.

(JL naar J.W. Grievink)

De logica van

schoonmama

Allemaal hanteren

we wel eens

verschillende

uitgangspunten om

vergelijkbare

problemen te

bespreken.

schoonmama

Pas een leuke parafrase gelezen van een Joods verhaal. Een

verhaal met een glimlach. Het houdt tegelijk een spiegel

voor; het gaat over schoonmoeders ... Maar daarom hoef je

nog niet meteen op te houden met lezen. Want zelfs van

schoonmoeders kun je blijkbaar best nog wel eens wat

opsteken. Stel je de volgende conversatie maar eens voor.

”Je zult maar eens

zo getrouwd zijn!”
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Functie en opbouw

In de eerste plaats zorgen de cellen voor het

opnemen van ons voedsel, waaronder ook

water. Tegelijk produceren ze stoffen om

nieuwe cellen op te bouwen, slaan ze energie-

en grondstoffenvoorraden op, en zorgen ze

voor de productie van stoffen die we elders in

het lichaam nodig hebben.

Iedere cel is omgeven door een schilletje, dat

we membraan noemen. Dit membraan

bestaat zelf ook weer uit twee moleculen-

lagen, waartussen dan ook nog eens twee

vetlaagjes zitten. Het membraan bepaalt

welke stoffen de cel binnenlaat en welke niet.

Dit binnenlaten geschiedt dan dwars door de

celwand heen. We kunnen het

ons nauwelijks realiseren:

cellen zijn zo klein dat we ze

met het blote oog niet kunnen

waarnemen, maar ze leiden

wel een geheel eigen leven en

bestaan ook nog eens uit vele

onderdelen.

Mini

Denken we bijvoorbeeld eens aan zeer kleine

wezentjes, die slechts uit één enkele cel

bestaan. Zo is er bijvoorbeeld de welbekende

amoebe. Dit minidiertje kan zich naar believen

bewegen, voedsel zoeken en dit vervolgens

opnemen, en nog eens voor nakroost zorgen

ook. Bovendien kunnen de meeste amoebe-

soorten zichzelf van een vaak heel mooi huis

in de vorm van een schelp voorzien.

Aardig om bestuderen is ook nog de wijze van

voortbewegen van eencellige diertjes. Er zijn

er immers nog veel meer dan alleen de

amoebe. Denk nog maar aan het pantoffel-

diertje, dat zich voorbeweegt door middel van

minuscule trilhaartjes. Als roeiers op een galei

zorgen die voor een sierlijke voortbeweging,

keurig in de maat.

Vislijn

Vaak wordt onze ‘pantoffelheld’ in zijn bewe-

gingen waargenomen door een nog kleiner

schepseltje: het didinium, dat vreemd genoeg

het grotere pantoffeldiertje als

voedsel gebruikt. Het vangt er

vaak vijf of meer per dag. Het

gebruikt daarvoor een soort

vislijn, die op zijn rug groeit en

waarmee het zijn grotere prooi

vangt. Het werpt de lijn uit en

spietst er als het ware het

pantoffeldiertje aan vast. Het didinium trekt de

lijn dan snel weer in en smult zijn lekkere hapje

op.

Zwaar werk

Een cel moet welbeschouwd dus nogal wat

kunnen: voedsel zoeken, eten, het mechanisme

instandhouden door allerlei chemische reac-

ties, en overbodige stoffen afgeven. Overigens

vindt dit proces in het groot ook in uw eigen

lichaam plaats. Daarbij moet nog bedacht

worden dat een cel aan de slag is met diverse

chemische stoffen, die allemaal tegelijk hun

werk moeten doen.

Goedjes

Gaan we even uit van het evolutiegeloof ... Dan

zou er ooit eens een eerste dode cel plotseling

levend zijn geworden. Dan zouden op dat

bewuste moment ineens allerlei chemische

stoffen tegelijk in werking getreden zijn.

Hoewel we dan ook nog steeds niet weten

waar die diverse goedjes dan wel allemaal

vandaan zijn gekomen.

Moeilijk aanvaardbaar, vind je ook niet? Kun je

je voorstellen dat er mensen zijn die menen

dat niets zomaar vanzelf is ontstaan? Dat alle

leven in de natuur en dus ook de natuur zelf is

uitgedacht en geschapen door een Schepper?

C.B.

Alles in de levende natuur is

opgebouwd uit wonderlijke

bouwstenen die we ‘cellen’

noemen. Zo klein als ze zijn -

minder dan een speldenpunt -

leveren ze toch geweldige

prestaties.

Cellen zijn zo klein dat

we ze met het blote

oog niet kunnen

waarnemen. Ze leiden

een geheel eigen leven

en bestaan uit vele

onderdelen.

Gaan we even uit van het evolutiegeloof ...

Dan zou er ooit eens een eerste dode cel

plotseling levend zijn geworden.
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Een luiaard ploegt niet in de herfst,

en vraagt zich in de zomer af waarom hij

niet kan oogsten.

(Spreuken 20, vers 4)

Zoals sneeuw niet bij de zomer past,

en regen niet bij de oogst,

zo past eer niet bij een dwaas.

(Spreuken 26, vers 1)

Rijkdom verworven door bedrog

is als een vluchtige adem 

op zoek naar de dood.

(Spreuken 21, vers 6)

Wie God ondoordacht een belofte doet

en zich pas later afvraagt 

of hij haar kan houden,

zet een valstrik voor zichzelf.

(Spreuken 20, vers 25)

Een mens kiest in zijn eigen ogen 

altijd de rechte weg,

de Heer toetst 

wat hem innerlijk beweegt.

(Spreuken 21, vers 2)

Juich niet over de dag van morgen,

je weet niet wat hij brengen zal.

(Spreuken 27, vers 1)

Bijbelse wijsheden
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Afstand

Weliswaar kunnen we beschikken over de

meeste moderne communicatiemiddelen,

maar we stellen vast dat we meer en meer

vereenzamen. De afstand tussen mensen

wordt steeds groter, de kloof steeds moei-

lijker te overbruggen. Het gevoel van vervreem-

ding neemt toe en veel relaties zijn louter

functioneel. In veel huwelijken ontbreekt

intimiteit en het gevoel met een vreemde

samen te leven doet zich in steeds meer

gezinnen voor.

Individuele vrijheid

Ik vrees dat veel mensen het slachtoffer

geworden zijn van een grove leugen die onze

maatschappij ons wil doen geloven: het

ideaal van de absolute auto-

nomie, het ideaal van de grootste

individuele vrijheid als hoogste

goed. ‘Je moet jezelf ont-

plooien, je moet alles doen wat

in je macht ligt om jouw doel

te bereiken, ook al gaat dit ten

koste van de ander.’ Veel mensen zijn

vandaag in deze leugen getrapt. Omdat ze

‘zichzelf willen realiseren’ zijn ze zich

constant met zichzelf gaan bezighouden: hun

carrière, hun voorkomen, hun ziel, hun vrije

tijd, ... De bedragen die jaarlijks gespendeerd

worden aan bijscholing, cosmetica, schoon-

heidssalons, sport, reizen, enzovoort zijn

gigantisch. Boeken over zelfhulp, zingeving,

assertiviteit, geluk, worden massaal verkocht.

Koud en onpersoonlijk

Natuurlijk is het streven naar ontplooiing en

erkenning op zichzelf niet negatief. Een leuke

job, een zinvolle hobby, gezonde ontspanning

op regelmatige tijdstippen, daar kan men

niets op tegen hebben. Maar we kunnen zo

exclusief met onszelf bezig zijn, dat er maar

weinig tijd meer overblijft

voor de partner, de kinderen,

familie, vrienden, buren.

Omdat al deze mensen ook

druk bezig zijn met deze zaken,

komen we steeds meer alleen

te staan. Daardoor dreigt iets

heel waardevols verloren te gaan: het

vermogen met andere mensen samen te

leven en echt te delen in hun lot. Wat ons

rest is weliswaar een grote individuele vrij-

heid, maar tegelijkertijd een samenleving die

koud en onpersoonlijk is geworden.

Bemind

Paradoxaal genoeg hebben we juist de ander

nodig om onszelf te vinden. “Het echte leven

is een ontmoeting”, zegt de filosoof Martin

Buber. Zonder banden, relaties en onderlinge

samenwerking kunnen we nu eenmaal niet

leven. Bovendien is ieder mens uniek en

waardevol, en heeft ieder mens gaven en

talenten. Maar hij kan zich pas ontplooien als

hij zich door de ander bevestigd weet. Als hij

zich aanvaard en bemind weet. Daarom zijn

een hecht gezinsleven, warme vriend-

schappen en opbouwende relaties een

krachtig tegengif tegen zelfzucht en egoïsme.

Onvoorwaardelijk

Ten volle mens worden we

echter pas als we ook God leren

kennen. God heeft de mens

geschapen naar Zijn beeld en

gelijkenis. Van Hem, de

Schepper, hebben we het leven

ontvangen. En omdat God

liefde is, kan Hij niet anders dan die mens

liefhebben. Ook als de mens zich van God

afkeert. God is liefde en Hij heeft ons het

eerst liefgehad. Hij bemint en aanvaardt ons

onvoorwaardelijk. Daarom hoeven we niet

langer met onszelf bezig te zijn. We moeten

niet meer bewijzen hoe waardevol we eigen-

lijk wel zijn. Hij heeft ons lief, nog voor we

iets doen. Hij zorgt voor ons, wat er ook

gebeurt. Dit te beseffen schept voor de mens

een nieuwe vrijheid: mens te zijn, geborgen in

God, los van prestatiedwang.

Hij zorgt

We kunnen weer ontspannen leven en

hoeven nooit te vrezen dat het leven aan ons

voorbij zal gaan. Hoe aantrekkelijk vele

dingen in het leven er ook mogen uitzien, het

is alleen God die onze diepste behoeften kan

bevredigen.Als we ons leven aan God toever-

trouwen, mogen we weten dat Hij voor ons

zal zorgen en dat het ons aan niets zal

ontbreken. Want “wie de Heer zoeken,

hebben geen gebrek aan enig goed” (Psalmen

34, vers 11).

“Zijn goedertierenheid is tot

in eeuwigheid” (Psalmen 136,

vers 1).

Mieke Couwyzer

In veel huwelijken
ontbreekt 

intimiteit en het
gevoel met een
vreemde samen 

te leven.

Een hecht gezins-
leven en warme
vriendschappen

vormen een krachtig
tegengif tegen

zelfzucht.

Onlangs las ik in een artikel dat het succes van popfestivals en allerlei andere
massamanifestaties te maken zou hebben met het diepe verlangen van de
mens naar lichamelijke nabijheid. We verlangen naar menselijke warmte en
samenhorigheid, want daar ontbreekt het in onze samenleving steeds meer aan.

vreemdVervreemding
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