
“Ze kan alleen nog maar huilen. Wil jij eens bij haar langs gaan? 

Een verzorgende spreekt me aan op de gang. Ze noemt de naam van een 
mevrouw die ik wel ken. Een actieve, pittige dame van ver in de tachtig. Haar 
hele werkzame leven wijkverpleegster geweest. Bij mijn weten nooit getrouwd. 
We kwamen elkaar regelmatig tegen. Op de gang van het verzorgingshuis of na 
de weeksluiting. Het viel me op dat ze dan altijd mijn aandacht vroeg voor 
anderen. Voor een buurman die zo weinig bezoek kreeg, voor de buurvrouw op 
nr. zoveel die een zieke dochter had. “En hoe gaat het met u?”, vroeg ik dan. 
“Prima hoor, zolang ik nog wat voor een ander kan doen, gaat het goed”, was 
haar standaard antwoord. 

De verzorgende ziet mijn verbazing. “Ja, zo kennen we haar niet he. Het is zo 
zielig om haar zo te zien. Het is iets met de oorlog, geloof ik. Ze slaapt ook bijna 
niet. Ze is zo verdrietig.” 

Gemeente, vandaag staan we stil bij de Liefde. Bij God is Liefde. Wat betekent 
dat als we dat zeggen? Hoe manifesteert die liefde zich? Wat zie of ervaar je er 
van? En we onderzoeken onze liefde. Waar komt die vandaan, hebben we die 
altijd in huis of beschikbaar en waar is die liefde toe in staat? 

Om een antwoord te vinden op die vragen, vertel ik u het verhaal van de vrouw 
die alleen nog maar huilen kon. Een verhaal dat past in deze week waarin we de 
oorlog herdachten en de vrijheid vierden.  

Het is half drie in de middag als ik bij haar aanbel. Ik hoor een zacht “Binnen”. 
De kamer is donker. Alle gordijnen zijn dichtgeschoven. Ze ligt aangekleed op 
bed. Nog voor ik een stoel kan aanschuiven, begint ze te vertellen. Dat ze het 
elke nacht weer voor zich ziet. Mannen, vrouwen en kinderen in een schuilkelder. 
Gevlucht voor de aanhoudende bombardementen. “Ik kom uit Arnhem dus dan 
weet u het wel.” Ik weet het niet. Heb wel eens van de slag om Arnhem gehoord 
en een film gezien over de mislukte operatie “Market Garden”, maar heb nooit 
bedacht wat dat voor de bevolking moet hebben betekend. “Ik was net klaar met 
mijn opleiding”, gaat ze verder. Voor verpleegster. Ik was 21 en ze vroegen 
meisjes zoals ik om te helpen. Je kreeg een tas met verband en wat zalfjes mee 
en moest daarmee de mensen opzoeken. Daar waar ze zaten. Ik ging naar een 
schuilkelder. Veel mensen hadden brandwonden. Er was een kind met een gat in 
haar hoofd. Ik hielp waar ik kon. Toen werd er op het luik gebonsd. Ze brachten 
twee gewonde soldaten naar binnen. Engelse jongens. Zo oud als ik. Ik kon niets 
voor ze doen. Ze hadden zo’n pijn. Ik heb hun hand vastgehouden. De volgende 
dag waren ze gestorven. Toen heb ik wel getwijfeld hoor, aan onze Lieve Heer.” 

De tranen stromen over haar wangen. Ze lijkt weer terug op de plek des onheils. 
Haar verhaal trekt mij mee naar de onmacht, de gruwel van die tijd. Ik weet 
niets te zeggen en houd haar hand vast. 

We komen elkaar niet meer tegen op de gang en ze komt ook niet meer naar de 
weeksluiting. Ze blijft op haar kamer, meestal met de gordijnen dicht. Om de 
week zoek ik haar op. Dan vertelt ze mij opnieuw het verhaal van de 
schuilkelder, het kind met het gat in haar hoofd, de Engelse soldaten en de 
twijfel. Ze moet er nog steeds van huilen.  



Het helpt niet als ik haar probeer te troosten door haar te herinneren aan wat ze 
in haar leven allemaal heeft gedaan. Aan wat ze heeft betekend voor mensen die 
haar hulp en zorg nodig hadden. Het helpt niet als ik met haar het Onze Vader 
bid. Het helpt zelfs niet als ik heel voorzichtig met haar terugga in de tijd. Naar 
de jongens die zij voor haar ogen dood zag gaan. U heeft het meest moeilijke 
voor hen gedaan wat er is. U bent bij hen gebleven. Hebt hen niet alleen gelaten. 
Hun hand vastgehouden. Daar spreekt zoveel liefde uit …Het overtuigt haar niet. 
Het troost haar niet. “Ik ben mijn geloof kwijt”, zegt ze. 

De twijfel die ze als 21 jarig meisje had ervaren, heeft haar op haar 87ste 
opnieuw overvallen. Als donderslag bij heldere hemel. Rooms Katholiek geboren 
en getogen, is ze altijd betrokken gebleven bij de kerk. Ze heeft zich het vuur uit 
haar sloffen gelopen voor de parochie. “Het is op”, zegt ze. 

Gelijk de Vader mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde …. 
Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad.”  

We zouden stil staan bij de Liefde. Bij die van de Eeuwige en bij die van ons. We 
zouden onderzoeken waar onze liefde toe in staat is, of we haar altijd 
beschikbaar hebben en waar ze vandaan komt. 

Hoe ongelooflijk krachtig liefde kan zijn, zien we in dat meisje van 21. Dat in een 
- voor ons onvoorstelbare situatie -  twee volslagen vreemden nabij blijft. We 
horen erover in de verhalen uit de oorlog van toen en in oorlogen van nu. Hoe 
mensen elkaar helpen, met gevaar voor eigen leven een ander verbergen, 
onderdak geven, verzorgen en voeden. We zien het op de tv: hoe dokters en 
verpleegkundigen over de hele wereld zieken opvangen en verzorgen met een 
grote kans om zelf besmet te raken. We zien het dicht bij huis, in onze eigen 
omgeving. In de trouw van ouders aan een kind dat verslaafd is of zich in de 
nesten heeft gewerkt. In de zorg van kinderen voor hun vader of moeder. Ja, 
liefde is tot grootse dingen in staat.  

Maar het kan ook opraken. Je kan teleurgesteld raken in de liefde. Als het steeds 
van één kant lijkt te moeten komen. Het niet stroomt maar stagneert. Als je het 
gevoel hebt tegen de bierkaai te vechten en jouw liefde een druppel op de 
gloeiende plaat is. Of als je niet meer bij de bron kunt komen… 

En hier, gemeente, komen we bij wat we net hebben gelezen. Bij de woorden 
van Jezus en de woorden van Johannes. Beiden roepen ons op om lief te hebben. 
Ze spreken zelfs over een gebod. Wat vreemd lijkt want liefde is toch een gevoel. 
En gevoelens laten zich niet sturen.  

De rabbijnen noemen liefde een kracht. Ze spreken dan ook over lief hebben. 
Een werkwoord, geen zelfstandig naamwoord. Het is iets wat je doet en wat 
ervaren wordt als liefde. Door beide partijen. En daar raken we meteen aan het 
geheim van de liefde. Het ontstaat. Je doet iets voor een ander. Omdat je denkt 
dat het goed is om te doen, omdat je hebt geleerd zo te handelen, van huis uit of 
vanwege je beroep. En er ontstaat een gevoel van verbondenheid, liefde. Het 
gebod om lief te hebben betekent dus (denk ik) de aansporing om het goede te 
doen, betrokken te zijn, te kijken wat de ander nodig heeft en dat te bieden. 



Ben je daar altijd toe in staat? Kan het soms op zijn? Ja en nee. Ja, je kan je lam 
geslagen voelen. Het gevoel hebben dat de nood zo groot is of het systeem zo 
corrupt, dat lief hebben niet meer helpt. Ja, je kan het gevoel hebben dat je 
uitgeput bent. 

En nee. Want, beweren Jezus en Johannes, onze liefde, onze kracht om lief te 
hebben heeft een krachtbron. Buiten onszelf. Een bron die niet opdroogt. Waar 
we uit kunnen blijven putten. “Want de liefde is uit God … hierin is de liefde, niet 
dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad…”  

De liefde van de Eeuwige als de krachtbron waar wij uit mogen putten. Nee, 
misschien is dat toch niet helemaal het goede beeld. Misschien hoeven we niet 
eens zelf te putten. Lijkt de bron meer op een fontein. Die door ons heen stroomt 
als wij onszelf vergeten en doen wat we moeten doen. Als we durven vertrouwen 
dat wij een instrument zijn om de liefde door te geven. 

Als we durven vertrouwen dat wij een instrument waren om Zijn liefde door te 
geven.  

Ik ben u nog het slot van het verhaal verschuldigd. Over de vrouw die het 
oorlogstrauma van haar jeugd op haar 87ste opnieuw beleefde. Het trauma van 
de twijfel, zeg ik nu. Het duurde heel lang voordat ik dat begreep. Ik dacht dat 
het de vreselijke beelden waren die haar plaagden. Ik dacht dat het haar eigen 
machteloosheid was waar ze zo veel jaren later nog last van had. Het hielp toen 
ik me echt in haar verplaatste en mij een moment herinnerde dat bij mij de 
twijfel toesloeg. Dat ik het gevoel had het alleen te moeten doen. Dat ik het 
contact met de Bron kwijt was.  

Ik was nog jong en zij ook. Een verpleegster in het huis waar ik werkte als 
dominee. Allebei waren we moeder van jonge kinderen. We werkten samen en 
maakten plezier met elkaar. We werden vriendinnen. En toen werd ze ziek. Er 
was geen remedie. Ze zou gaan sterven. Van vriendin werd ik dominee, ook 
dominee. Maar hoe doe je dat? Wat had ik te bieden? Elke week ging ik naar 
haar toe; soms las ik wat voor, meestal hield ik haar hand vast. Het viel me 
zwaar.  

Een keer, op de weg daarnaartoe, ik zat op de fiets – ik weet het nog precies – 
het was tegen het eind van haar leven, schreeuwde ik het uit. Niet hardop maar 
van binnen. Ik schreeuwde: “God, ik kan niet meer. Het is op. Wat moet ik doen? 
Het is niet om aan te zien. Ik kan het niet en ik doe het ook niet meer. U bent er 
niet.” Of het een gedachte was, of een ingeving of misschien wel een stem, geen 
idee. Maar ik hoorde: “hoe denk je dat je het al die tijd volgehouden hebt?” 

Als we durven vertrouwen dat wij een instrument waren om Zijn liefde door te 
geven. 

Dat verhaal troostte de oude vrouw. We hebben samen gehuild. En toen hebben 
we de gordijnen open gedaan …  

 


