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Preek van 19 januari 2020 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht 
door ds. Piet van Die 

 

DE KUNST VAN HET ZWAK ZIJN 

Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken. [...] 

Dus laat ik mij liever voorstaan op mijn zwakheid. (2 Korintiërs 12,7 en 9) 

Vreemde titel 

De Belgische psychiater Dirk de Wachter schreef kort geleden een mooi boek. 

Wel met een beetje vreemde titel: ‘De kunst van het ongelukkig zijn’. Beetje raar, 

toch? We willen toch juist wél gelukkig zijn? Streeft iedereen daar niet naar? 

Jawel, zegt De Wachter, maar dat streven naar geluk is een beetje uit de hand 

gelopen.  

Er is een streven naar perfectie dat niet gezond meer is. Een hang naar leukigheid 

die ons parten gaat spelen. Alles moet fantastisch zijn. Maar het leven is niet 

alleen maar fantastisch. En daar lopen we allemaal tegenaan. Maar wie alleen 

maar succes wil, wordt door die tegenslag gefrustreerd en gehinderd. Je wil er 

omheen. Niet doen, zegt de psychiater, want het zal je om te beginnen nooit 

lukken. En daar bovenop: het onder ogen zien van je tekorten, kan je ook leren 

het te delen met anderen. Wees elkaars psychiater, zo luidt zijn advies. Het 

maakt je leven zinvol. Het maakt het leven rijker, dieper.  

Oude boodschap 

Hij is een populair spreker, De Wachter. Overal wordt hij gevraagd zijn 

boodschap te brengen. Het verbaast hemzelf. Want is wat hij zegt wel zo 

opzienbarend? Inderdaad, het is zeker niet nieuw. Je zou zelfs kunnen zeggen 

dat hij een oude Bijbelse boodschap van onder het stof vandaan haalt en er een 

nieuw jasje aan geeft. Want wat De Wachter schrijft, schreef Paulus bijna 

tweeduizend jaar geleden ook al. 

Dat laat trouwens meteen ook dit zien: de hang naar successtories is niet alleen 

van deze tijd. Het zit in de mens. Menszijn gepaard gaat met angst. Angst voor 

kwetsbaarheid en pijn. Niks mis mee. Het gaat pas mis als die angst structureel 

wordt weggedrukt door een krampachtig zoeken naar onkwetsbaarheid. 
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Korinte 

Paulus kwam die koortsachtige neiging tegen in Korinte. In die Griekse havenstad 

was een kleine gemeente ontstaan. Maar al snel ontdekte Paulus een 

bedenkelijke ontwikkeling: de gelovigen gingen tegen elkaar opbieden. Ze 

pochten met hun spirituele successtories. De een had nog mooiere ervaringen 

dan de ander.  

Wat waren ze tevreden met zichzelf! Het leken wel de gereformeerden van 

vroeger. Wij hadden immers ook lange tijd een zo’n houding van: wij zijn het, wij 

hebben het, bij ons moet je zijn. Alleen ging het ons om de dogmatische 

waarheid. In Korinte ging het om spirituele hoogvliegerij. Maar in beide gevallen 

zagen gelovigen zich als een succesverhaal. Kortom: men leed aan statusdrang.  

In het paradijs 

Paulus schreef toen iets heel bijzonders. Hij schreef: ‘Als het zo moet, kan ik ook 

een duit in de zak doen. Spirituele ervaringen? Ik kan er over meepraten.’ Maar 

als hij erover gaat vertellen, is het alsof hij meteen ook wat afstand neemt van 

deze borstklopperige ‘ik’. Paulus gaat namelijk spreken in de derde persoon 

enkelvoud. Hij heeft het over ‘een volgeling van Christus’, ‘hij’, ‘zo iemand’. 

Hij vertelt dat deze persoon veertien jaar daarvoor een ervaring had die hem 

bracht in de derde hemel. De derde hemel – dat was in die tijd een uitdrukking 

voor het paradijs. En daar in die derde hemel, hoorde hij woorden die te heilig 

zijn om uitgesproken te kunnen worden op aarde.  

Een doorn 

Wat was dat voor een ervaring? Het was een overweldigende mytieke ervaring, 

zoveel is wel duidelijk. Maar Paulus zegt er verder niets over. Dat hij zelf die 

ervaring heeft gehad, dat maakt hij wel duidelijk. Want - zegt hij – ik zou dus mee 

kunnen doen aan dat spelletje van spirituele pocherij. Maar ik doe het niet. Ik 

kies voor iets anders. 

Waar kiest Paulus voor? Niet voor het etaleren van zijn sterke kanten, zijn 

uitgangspunt is: zijn zwakheid. En dan gaat hij nog iets persoonlijks vertellen. 

Maar dat doet hij niet met de woorden ‘hij’, ‘zo iemand’ of ‘een volgeling van 

Christus’, maar onomwonden met het woordje  ik’. En hij gaat dan spreken over 

‘een doorn in mijn vlees’. En: ‘een engel van Satan.’ 
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Onverhoord 

Wat stak er achter die woorden? Waar had Paulus precies last van? Dat vertelt 

hij niet. Je hoeft ook niet je hele hebben en houden aan iedereen uit te leggen. 

Maar wel is duidelijk dat het gaat om een fysieke of psychische pijn waar Paulus 

dagelijks last van had. En hij wil vooral vertellen hóe hij ermee omging. Er waren 

drie perioden geweest waarin hij heftig bad dat hij ervan verlost zou worden. 

Maar hij werd niet verhoord.  

Groot probleem voor veel mensen: onverhoorde gebeden. Sommigen drukken 

het weg door te tetteren dat als je maar lang en hard genoeg bidt, je wel 

verhoord wordt. Bidden als succesformule. Maar Paulus wist wel beter. Er kwam 

niet wat hij verlangde. Dan kun je boos worden. God vaarwel zeggen. Maar dan 

lijk je op een verwend kind dat zijn zin niet krijgt. Paulus leerde in dat 

onverhoorde gebed een boodschap van God in te zien. Hij leerde: je 

kwetsbaarheid kan je ook dichter bij God en bij anderen brengen. Nee, een doorn 

in je vlees op zich is zinloos. Laten we het niet mooier maken dan het is. Maar 

het kan wel een aanleiding zijn er een zin aan te ontworstelen. Je kunt je 

kwetsbaarheid integreren en zo kan het een kracht worden. Een kracht om 

anderen nabij te zijn. Om diepe in het leven te staan. Paulus verstond de kunst 

van het ongelukkig zijn. 

Onweersbui 

Iedereen heeft wel iets. Een doorn of een doorntje. Laat je geen zand in de ogen 

strooien door het succesverhaal van een ander. Elk leven kent een mankement. 

De cabaretier Paul van Vliet schreef lang geleden eens een mooi liedje. Het gaat 

zo: 

Er hangt een huilbui als een onweer in elk van ons 

Maar je houdt je groot, je houdt je in 

En als we dat niet deden kwam het met bakken naar beneden 

Stond het water ons al heel gauw tot de kin 

 

Om de dingen die wij slikken 

Waar wij stilletjes in stikken 

Maar waar wij van blijven schrikken  

Altijd weer 
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Om kinderen niet geboren  

Voelen nergens bij te horen 

Om een jeugd voorgoed verloren,  

Komt niet meer 

 

Om de drift die wij bedwingen 

Het verdriet dat wij verdringen 

Om de dingen die niet gingen 

Als gedacht 

 

Die ontglippen en mislukken 

Die in scherven en in stukken 

Door ons onbegrijpelijke krukken 

Dag en nacht 

 

Er hangt een huilbui als een onweer in elk van ons 

Maar je houdt ‘t leuk 

Je houdt je groot 

Maar als wij het zouden lozen 

Ging het hier gigantisch hozen 

Dan had je alle dagen watersnood! 

 

‘Maar je houdt het leuk’ – voor wie of wat? Nee, je hoeft niet je hele hebben en 

houden met jan en alleman te delen. Het zou je misschien alleen nog maar meer 

verwonden. Maar Paulus ging zijn gemeente voor in het delen van 

kwetsbaarheid. Zie je zwakke kanten onder ogen. Schaam je er  niet voor.  

Nikkie 

Deze week kwam Nikkie de Jager in het nieuws. Ze is wereldberoemd met haar 

YouTube-kanaal NikkieTutorials. Ze onthulde dat zij transgender is. Ze deed het 

omdat ze werd met haar geslachtsverandering werd afgeperst. Ze koos de vlucht 

naar voren. Ze toonde in een wereldwijd bekeken filmpje haar meest kwetsbare 

kant. Ze zette daarmee haar populariteit op het spel. Maar een zee van liefde en 
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warmte overstroomde haar. Wat een bevrijding. Nikki bewees met de onthulling 

niet alleen zichzelf, maar talloos veel anderen een dienst.  

Nikkie is een vertegenwoordiger van de populaire cultuur. In die populaire 

cultuur is veel gericht op leukigheid. Op oppervlakkig vermaak. Op gemakkelijk 

succes. Maar binnen die populaire cultuur is gelukkig ook een andere kant, een 

belangrijke stroming die laat zien hoe het leven werkelijk is. En daarvan is ook 

het luisterlied dat we straks gaan bekijken een voorbeeld. 

Hurt 

Het is van Johnny Cash. Het heet ‘Hurt’ - ‘pijn’. Het is een van zijn populairste 

nummers. De clip is van vlak voor zijn dood en die van zijn vrouw June, die we 

ook zien. Hij is oud en breekbaar geworden. Nee, in de populaire cultuur gaat 

het heus niet alleen om jong en mooi zijn. We zien een man die getekend is door 

een ruig leven van verslavingen. Hij is altijd eerlijk geweest over die zwakke kant. 

En hij stopte het niet weg, maar hij koketteerde er ook niet mee. Hij streed 

ermee. Een doorn in zijn vlees.  

Je ziet hem terugkijken op zijn leven. Hij is dan al tijden clean. Maar hij zingt: ‘Ik 

draag deze doornenkroon op een stoel van leugen, vol van gebroken gedachten 

die ik niet kan repareren.’ Tegelijk zie je aan het eind ook beelden van de 

kruisiging van Jezus. Veelbetekenend. Cash was gelovig, zijn leven lang. Hij 

schreef zelfs een roman over de apostel Paulus.  Hij zocht in alle duisternis naar 

licht. Hij vond het door zijn wonden te tonen. Want je wonden vormen de poort 

waardoor Jezus bij je kan komen.  

Kruisdragen 

De kunst van het ongelukkig zijn – psychiater De Wachter bedoelde natuurlijk 

niet dat een mens moet wentelen in leed. Het gaat hem om zinvol te leven. Zijn 

boodschap is dat dat alleen kan wanneer wij het echte leven onder ogen zien: de 

licht- maar ook de schaduwzijden. En dat juist het tonen van je schaduwzijden 

ons wonderlijk genoeg dichter bij elkaar kan brengen dan succesverhalen. 

Het is een eeuwenoude boodschap. Maar kennelijk is ze nodig. Misschien zelfs 

tot in de kerk. Want ook in kerken is er soms een hang naar leukigheid. Het moet 

ons enthousiast maken! Het moet ons raken! En niet teveel van ons vragen! Niks 

mis mee. Het leven mag ook genoten worden. En de oppervlakte kan zeker een 
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zegen zijn. Maar geloven voelt óók altijd aan als kruisdragen. Waar dat vergeten 

of weggedrukt wordt, is de kerk geen kerk meer. Waarom niet? Omdat Jezus dan 

nergens de ingang meer kan vinden.  

 

Johnny Cash – Hurt: https://www.youtube.com/watch?v=8AHCfZTRGiI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8AHCfZTRGiI

