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Preek van 24 april 2016, 5e zondag van Pasen 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door Piet van Die 

 

…WORD DAN NIET ONGERUST 

Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief (Johannes 13,34) 

Zegenwens 

Het is in onze kerk een goede gewoonte om doopouders te vragen een 

zegenwens voor hun kind uit te spreken. Vanmorgen wil ik het over zo’n soort 

zegenwens hebben. Een opmerkelijke wens. Hij is van een Amerikaanse dichter, 

Christian Wiman.  

Wiman kwam een aantal jaren geleden tot geloof. Niet lang daarna werd bij hem 

een zeldzame vorm van ruggenmergkanker geconstateerd. Gedurende die 

periode schreef hij een boek dat nu al een spirituele klassieker genoemd wordt: 

‘Mijn heldere afgrond’. Het is een bonte verzameling diepzinnige 

overpeinzingen. Ergens in dat boek staat een soort brief aan zijn nog twee jonge 

kinderen. Wiman is op dat moment heel erg ziek en denkt niet lang meer te 

leven. Hij schrijft dan het volgende:  

 

‘Lieverds, ik houd van jullie met heel mijn gevoeligheid en overvloedigheid van 

geest die ik door jullie heb ervaren, en ik voel hoe jullie toekomst zich uit jullie 

openvouwt en in deze toekomst, weet ik, is de mijne. (…) Het leven scheurt ons 

uit elkaar, maar door deze wonden kan, als we ze hebben verzorgd, liefde in ons 

binnentreden. (…) Hoe het je ook vergaat, in al deze dingen (…) brandt de niet 

aflatende liefde van God.’ 

 

En dan komt er een zin die mij frontaal in het middenrif raakte:  

 

‘Maar als je merkt dat je niet in God kunt geloven, word dan niet ongerust.’ 

Een omkering 

Mijn adem stokte toen ik die zin las. Die ene zin kantelde in één ogenblik mijn 

denkneiging 180 graden. Mijn denkneiging is namelijk om voortdurend uit te 
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gaan van de ongerustheid van ouders over het geloof of ongeloof van hun 

kinderen. Maar opeens zag ik: ook voor de kinderen zelf kan dat niet-geloven 

een probleem zijn. 

Veel ouders zitten met de vraag: heb ik het wel goed gedaan? Ze zien hun 

kinderen andere wegen gaan. Ze zijn dus tekortgeschoten, concluderen ze. Maar 

ze durven de kinderen er ook niet verder op aan te spreken. Het zou alleen maar 

averechts werken. En dus voelen ze dat ze klem zitten.  

Ik merk dat ik vooral die pijn altijd serieus heb genomen – misschien wel omdat 

ik die zelf het best herken. Maar Wiman opende mij plots de ogen voor de 

mogelijkheid van het omgekeerde: ook voor de - vaak al volwassen - kinderen 

kan het pijnlijk zijn. Ze wilden wel geloven, maar konden en kunnen het 

misschien niet. En zeker niet op de manier van hun ouders. Tegelijk willen ze hun 

ouders geen verdriet te doen. Daarom gaan ze het onderwerp uit de weg. Het is 

te pijnlijk – voor beide partijen.  

De zin van Wiman beschaamde me. Ik heb nooit echt oog gehad voor de pijn en 

verlegenheid van kinderen om (wat geloof betreft) de breuk in de generaties te 

zijn. Het is een nog onontdekt thema in kerken. En ineens drong ook tot me door: 

het heeft iets egocentrisch om altijd maar gefocust te zijn op de pijn van 

gelovigen. Denk je ook eens de positie van je zoon of dochter voor wie het geloof 

is verdampt. Dat is lang niet altijd een zaak van onverschilligheid, zoals vaak 

wordt gedacht. Dat is wat Wiman mij laat zien.  

Bevrijdend 

‘Als je niet in God kunt geloven, word dan niet ongerust’ – behalve beschamend 

zijn die woorden ook ontroerend en bevrijdend, vind ik. Ze doen het omgekeerde 

van wat we geneigd zijn: de ander het geloof aan proberen te praten. Wiman 

probeert door de tijd heen zijn kinderen bij voorbaat gerust te stellen als zij het 

geloof van hun vader onverhoopt niet zullen kunnen delen.  

Is geloven dan niet belangrijk voor hem? Ja, natuurlijk wel! Ik zei al dat hij bewust 

tot geloof was gekomen en zijn boek is één groot gedicht op de liefde van God. 

Maar het gaat dus om liefde. En ter wille van de liefde voor zijn kinderen stapt 

hij over zijn eigen geloof heen – om juist zo de opperste vorm van geloof te 

tonen, namelijk vertrouwen. Vertrouwen dat de liefde van God verder reikt dan 

jouw geloof en er weg mee weet. 
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Direct er achteraan schrijft hij dan ook: ‘Niemand kan zeggen welke namen of 

vormen God aanneemt, of de intensiteit peilen van het ongeloof dat we wellicht 

nodig hebben om onze ziel wakker te maken.’ Hij bedoelt: je weet niet hoe God 

werkt en zelfs ongeloof kan deel van de weg zijn die God gaat met mensen. Dat 

is een uitermate ruimhartige gedachte die alleen maar geboren kan worden uit 

de schoot van de liefde. Het is plaatsvervangend geloof. Hij gelooft 

plaatsvervangend voor zijn kinderen. ‘Gelooft’ zeg ik, want Wiman leeft nog. 

Offer 

Maar zijn wij dan inmiddels niet heel erg ver verwijderd van de voorschriften uit 

Deuteronomium? Dat je het je kinderen moet inprenten? Dat je dag en nacht 

bezig moet zijn met de overdracht van geloof? Och, het is maar net hoe je het 

bekijkt. Als je die Bijbelwoorden leest als een aansporing tot indoctrinatie, zou ik 

zeggen: sla het maar vlug over, want het levert alleen maar ongelukkige mensen 

op. Natuurlijk, ouders worden geroepen om het hun kinderen voor te leven. 

Maar Jezus leerde dat de kern van alle geboden de liefde is. Hij noemde het zelfs 

een nieuw gebod. Zo nieuw was het op zich natuurlijk niet. Ook in het eerste deel 

van de Bijbel gaat het al om liefde. Nieuw is wel dat Jezus er een radicale vorm 

aan gaf.  

Hij vulde het gebod in met het offer van zijn leven. Een offer dat ook hem bracht 

op de rand van het ongeloof. Aan het kruis riep hij vertwijfeld: ‘Mijn God, mijn 

God, waarom hebt U mij verlaten?’ Een schreeuw om geloof. Er is dan ook geen 

vorm van godloosheid die hij niet kan indenken. Maar één ding wankelde nooit: 

zijn liefde. En die liefde werd het beeldmerk van God zelf. Daarom, als er iets 

centraal zou moeten staan in de harten en huizen van volgelingen van Jezus, dan 

is het niet geloof op zich, maar geloof binnenstebuiten gekeerd tot liefde. Een 

geloof dat weet wat offeren is.  

Beste Loes en Richard, ik weet niet hoe jullie wens straks voor je kind zal luiden. 

Maar ik heb een wens voor jullie – een wens die ik ontleen aan Wiman. Jezus 

leerde ons een zichzelf vergetende liefde. Een liefde die zelfs het onvermogen 

tot geloven zegent met een deken van vertrouwen. Ik wens je dan ook eerbied 

toe – eerbied voor de jouw misschien onbekende manier waarop God in het 

leven van je kind zal zijn. Want in de eigen aard en het eigen ritme van je kind 

gaat God zelf schuil. Je kind is drager van God. En als je kind dat onverhoopt zelf 

nog niet zal zien, moge jij dan je kind geruststellen met een geloof voor twee. 
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