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Overweging – Liesbeth ter Elst 

Je zit in een gezelschap, een verjaardagsfeest bijvoorbeeld waar je uitgenodigd bent. Je 

merkt dat er een spanning heerst tussen de familieleden. Je voelt het gewoon, maar 

“met de mantel der liefde” wordt dit spanning toegedekt. Laten we er maar niet over 

praten, laten we het maar wegstoppen. Als we het er niet over hebben en wegstoppen 

dan is het er niet. Maar toch is het er ……. 

Ik heb het ooit meegemaakt met het voorbereiden van een uitvaart. Ik zit met het gezin 

aan tafel, je merkt dat er iets niet klopt, maar niemand durft te zeggen wat er nu eigenlijk 

aan de hand is. Vaak als je dan daarna met mensen alleen even spreekt dan komt het 

wel naar boven. Maar zo gezamenlijk ……. Nee, dan durven mensen het blijkbaar toch 

niet aan. Laten we maar zorgen dat er een mooi afscheid komt voor moeder of vader, is 

veel al de gedachte. 

Toch is het me ooit gebeurt dat iedereen aan tafel zat en ik de eenvoudig vraag stelde: 

hoe is het nu met jullie? Daarop zei één van de aanwezigen: nou ik wil het toch nog 

even eerst over gisteren hebben, dat moet toch eerst uit de lucht…. Het knalde enorm, 

de woorden vlogen over tafel, mensen liepen weg, er werd met deuren gesmeten ……. 

En 30 minuten later zaten we weer met zijn allen aan tafel en we hebben een prachtig 

gesprek gehad. 

Dat is liefhebben, ja, dat klinkt raar maar toch, dat is liefhebben zoals Jezus dat ook 

deed. Vanuit zijn liefde voor de mensen, kwam hij op voor mensen. Mensen die het 

minder hadden, mensen die in de verdrukking zaten, mensen die het allemaal even niet 

meer wisten. Niks wegstoppen onder de mantel der liefde. Het conflict werd 

uitgesproken en het leidde bij deze familie weer tot een nader tot elkaar komen. Heel 

bijzonder en mooi om te zien. Want ze geven veel om elkaar, maar het moet wel een 

oprechte en eerlijke liefde zijn voor elkaar. Dus onhebbelijkheden, conflicten, onenigheid 

moeten uitgesproken worden en daarmee wordt de band met elkaar alleen maar sterker. 

Ze weten wat ze aan elkaar hebben. 

 

Het kan heel bevrijdend werken om toch dat gesprek met elkaar aan te gaan En 

daarmee kom ik bij Bevrijding …….. Bevrijding …….. Het zou toch niet nodig moeten 

zijn dat we die dag 5 mei Bevrijdingsdag hebben. Die dag is er omdat er oorlog is 

geweest. Mensen stonden elkaar het leven na. Mensen of landen ….. Wat is er gebeurd 

dat het zo ver heeft moeten komen en nog steeds over de hele wereld gebeurt. Mensen 

die elkaar een mening opleggen, zeggen dat hun waarheid, dé waarheid is. Respect en 

Liefde lijkt ver te zoeken in die situaties. Hier is geen sprake van een conflict vanuit 

liefde zoals bij die familie waar ik aan tafel zit om een uitvaart voor te bereiden.  



Johannes laat Jezus in het evangelie zeggen dat als zij de geboden zullen onderhouden 

dat zij dan in de liefde van Jezus blijven en in de liefde van God. Liefhebben en 

geboden onderhouden is iets wat Hij aan elkaar koppelt. Net zoals dat er een blijvende 

liefdeseenheid is tussen God en Jezus, Jezus en de leerlingen en de leerlingen 

onderling. Jezus zegt in het evangelie ook dat zijn leerlingen in de vreugde van hem 

mogen zijn en dat hun vreugde dan volkomen mag worden. Vreugde is een woord van 

blijdschap, een positief gevoel, een gevoel van het gaat goed. Liefhebben is in de ogen 

en de woorden van Jezus leven in de vreugde van Pasen. Wij weten dat met Pasen niet 

het einde was. Jezus heeft enorm moeten lijden, lijden vanuit zijn liefde voor mensen. 

Hij kwam op voor die mensen. Met Pasen mogen we beseffen dat er een toekomst is, 

dat we nooit vergeefs leven en dat we bevrijde mensen mogen zijn. 

 

Er zijn mensen die hebben gestreden om bij te dragen aan de bevrijding en vrijheid van 

andere mensen. Als soldaat, als verzetsstrijder, als opvangadres als …… noem maar 

op. Mensen die zelfs hun leven daarvoor gegeven hebben. De film Bankier van het 

verzet laat dit heel mooi zien. Een aanrader om deze film te gaan zien, mocht u deze 

nog niet hebben gezien. 

 

Oorlog is niet goed te praten, het maakt veel kapot, mensen raken ontheemd, raken huis 

en haard kwijt. Het is beter dat we af en toe behoorlijk bekvechten en dat de woorden 

over tafel vliegen, dat er met deuren gesmeten wordt, maar dat we daarna wel weer het 

gesprek met elkaar aangaan met als inzet op een goede, respectvolle en liefdevolle 

manier met elkaar verder te leven. waarbij we altijd moeten blijven beseffen dat het 

leven een geven en nemen is.  

Uit liefde met elkaar het gesprek durven aangaan en zo nader tot elkaar te komen. 

Amen. 


