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Laatst kwam ik in een tijdschrift een mooie gedachte tegen. Ik vond hem 

zo bijzonder dat ik hem heb uitgeknipt om te bewaren. Ik zal hem aan 

jullie laten horen. 

 

“Ik herinnerde me een verhaal van een Indiase leraar die me antwoord 

gaf op: wie of wat is de ziel? Hij vertelde dat de mens als een golf is in de 

grote oceaan. Iedere golf ziet er anders uit, de één is groot, de ander 

klein, je hebt hoge, wilde en rustige golven, golven die lang duren, maar 

ook die snel wegglijden. Wat de golven gemeen hebben is dat ze allemaal 

uit dezelfde oceaan komen en daar ook allemaal weer naar terugkeren. De 

golven denken zelf dat ze uniek zijn en roepen: ‘ik ben groot, ik ben klein, 

jij bent anders’, maar hun essentie is gelijk.”  

 

Toch typisch dat ik deze tekst een aantal weken geleden tegen kwam en 

dat hij nu zo van pas komt. De zusters zouden dat de Goddelijke 

Voorzienigheid noemen. Tegenwoordig noemen we het waarschijnlijk 

toeval. Een enkeling noemt het lot. Misschien is het wel de heilige geest, 

die mij op het juiste moment de juiste tekst heeft aangedragen.  

Op dezelfde manier trof mij met de tekst die achterin het boekje staat, de 

parabel van de twee wolven, waarin het gaat over de interne verdeeldheid 

van de mens. Zo zie je maar, inspiratie kan van alle kanten komen, als je 

er maar open voor staat. Misschien is het ook maar net wat je er zelf van 

maakt. Toch fijn, die inspiratie, want toen ik de teksten voor de eerste 

keer las vroeg ik me af wat ik daar toch mee aan moest. 

 

Bijbelverhalen zijn soms net mensen: soms heb je meteen een klik en 

andere keren moet je echt je best doen en diep graven om het te 

begrijpen. Eigenlijk is het lezen en het doorgeven van verhalen ook 

hetzelfde als het ontmoeten van mensen.  

Een mooi voorbeeld hiervan is de uitvaart van Ket Visbeek die afgelopen 

vrijdag hier in de kapel heeft plaatsgevonden. Zelf heb ik haar niet zo 

goed gekend, maar door alle prachtige verhalen die over haar verteld 

werden en door de teksten die zij zelf geschreven had die voorgelezen 

werden kreeg ik het gevoel een stukje dichterbij haar te komen.  

 

 



En ik leerde haar kennen als een vrouw met veel creatief talent en een 

heel eigen wil. De kracht van het samen komen en luisteren naar verhalen 

was heel duidelijk voelbaar. Uitvaarten blijken hier bijzonder geschikt voor 

te zijn. Families ontmoeten elkaar, soms na hele lange tijd, er wordt 

gepraat, gelachen, gehuild. Herinneringen worden opgehaald, verhalen 

gedeeld.   

 

De bijbel is in feite ook een manier om de herinneringen aan het volk van 

Israël en het leven van Jezus levend te houden en om deze door te geven 

aan toekomstige generaties. Een hele bibliotheek aan verhalen, gebundeld 

tot één boek. Gevuld met allerlei verhalen over mensen, grote en kleine 

verhalen, over mooie dingen en ook over vreselijke oorlogen en geweld. 

 

Vandaag hoorden we in de eerste lezing hoe de edelen omgingen met de 

profeet Jeremia. Ze gooiden hem in de put. En de koning kon er niet veel 

aan doen, dacht hij. Totdat er een dappere man tot hem zei dat dat toch 

echt niet kon. Toen gaf de koning bevel om hem weer uit de put te halen. 

In de put, uit de put, het lijkt een behoorlijk wispelturig verhaal. En als er 

één ding blijkt uit de bijbel, en in feite uit alle verhalen over mensen, dan 

is het dat de mens een behoorlijk wispelturig wezen is. Misschien dat 

Jezus dat bedoelde toen hij zei dat hij geen vrede kwam brengen maar 

verdeeldheid. Want om éénheid te brengen onder alle mensen, dat is niet 

te doen ben ik bang. Vooral als je een standpunt inneemt, zoals Jezus dat 

gedaan heeft. Want dan krijg je ongetwijfeld mensen die het 

tegenovergestelde beweren en je gaan tegenwerken.  

Als je verschuivingen gaat aan brengen, macht gaat wegnemen, rijkdom 

gaat herverdelen, dan heb je er gauw een hoop  verdeeldheid en 

tegenstanders bij.  

 

Verdeeldheid is een inherent onderdeel van het leven van een mens. Ook 

intern kunnen we ontzettend worstelen met onze verdeeldheid. Zoals de 

parabel achter in het boekje heel treffend beschrijft.  

Het kan een heel gevecht zijn om je jaloezie om te buigen in liefde en 

warmte. Om je boosheid om te buigen naar zachtheid. Om je hebzucht om 

te buigen naar vrijgevigheid. Het kan zomaar zijn dat je op de ene dag er 

zo over denkt en de andere dag weer anders. Dat je het ene moment heel 

liefdevol, kalm en vriendelijk bent en een ander moment je geduld niet 

meer kan bewaren. Soms voel je je kalm en soms voelt het alsof er een 

storm in je woed. Terwijl jij nog steeds precies dezelfde persoon bent. 

Diezelfde golf die je altijd al was. En toch kun je je zo anders voelen, dat 

je jezelf even niet meer herkent.  



 

Ook externe verdeeldheid is ons niet vreemd. Overal om ons heen kunnen 

we het zien. In grote oorlogen en religieuze conflicten of in hele kleine 

dingen. Een kind dat buitengesloten wordt. Een vreemde man waar 

niemand naast wil gaan zitten. Ruzie in families omdat er verschillende 

meningen zijn. Kloven tussen arm en rijk, tussen oost en west. Kijk maar 

eens in je eigen omgeving, in je eigen leven, doen we het stiekem niet 

zelf ook? Verdeeldheid, het is ons overlevingsmechanisme. We willen bij 

de groep horen en daarmee sluiten we automatisch andere mensen 

buiten. Maar als we heel eerlijk naar onszelf kijken en naar de mensen om 

ons heen, zijn we dan eigenlijk niet allemaal leden van dezelfde groep? 

Zijn we niet allemaal golven in dezelfde zee? Allemaal onderdeel van 

hetzelfde geheel? 

 

Jezus kwam niet om vrede te brengen.  

Hij kwam om liefde te brengen. Liefde zonder uitzondering. Niet alleen 

voor je eigen familie, je kinderen, je buren maar liefde voor iedereen. En 

juist in het bijzonder voor de zieke, de vreemde, de afstotelijke. En hij 

probeerde te laten zien, dat dat de enige manier was om tot God te 

komen, om tot eenheid te komen, om volledig mens te zijn. Onbegrensde 

liefde, altijd en overal. Een hele opgave voor een eenvoudige mens.  

 

Maar het hoeft ook allemaal niet zo groots te zijn. Een vriendelijke 

glimlach, een praatje, een hand op de schouder. De ander het gevoel 

geven dat hij gezien wordt, dat hij er mag zijn. Geen grootste gebaren, 

gewoon kleine simpele dingen. Door iedere dag een goede daad te 

verrichten brengen we een kleine beetje licht in de wereld, een kleine 

vonkje dat hopelijk op een dag mag uitgroeien tot een groot laaiend vuur.  

   

 

Amen 

 


