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Overdenking  
tijdens de vesper van 14 oktober 2018 in de Adventskerk, Assen 
 

God heb ik lief… En velen van u zullen, spontaan en zonder nadenken, zingend 
verder gaan: want die getrouwe Heer nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen en levenslang ben ik niet eenzaam 
meer. Want die eerste strofe van Psalm 116 is zó bekend en de woorden zó 
vertrouwd. Ze zeggen ook iets over wat we diep van binnen voelen, waarnaar 
we in elk geval verlangen… 
Maar stappen we uit die modus van het zingen. God heb ik lief… Wat beweer ik 
dan eigenlijk, wat zeg ik dat ik doe? Ben ik, eenmaal uitgezongen, weer een 
gewoon redelijk denkend mens en zeg ik dat ik God liefheb, waar houd ik me 
dan mee bezig? Immers, God liefhebben. Ik ben al blij als ik zeggen kan dat ik in 
Hem geloven kan. Als ik Hem dan ook nog lief moet hebben… 
 
Misschien is het er wel ingehamerd bij ons: je moet God liefhebben! Ja, want 
ánders… Hem liefhebben voor je eigen bestwil. Want heb je Hem lief, dan zal 
Hij er ook voor jou zijn. Al voel je het eerste stukje weerstand in jezelf 
misschien wel omhoogkomen: liefde is toch iets, dat moet direct uit je hart 
komen? Liefde, zelfs  jegens God, laat zich niet dwingen… 
 
Hij heeft een bijzonder begin, deze Psalm. De eerste woorden al. Daar staat 
slechts: ik heb lief. Ik heb lief, zonder onderwerp. Niet: ik heb God lief of ik heb 
wie of wat dan ook lief. Nee, alleen maar: ik heb lief. En het klinkt alsof degene 
die het zegt daar zelf ook verwonderd over is. Alsof er onverwacht iets wakker 
geroepen is in mij. De snaar van liefde in mij is aangeraakt! En ik hoef niet per 
se God lief te hebben, of mijn naaste. Dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Er 
is iets gebeurd met mij, er is in mij iets gebeurd. Ik ben ‘in the mood for love’ 
nu…    
  
Ik heb lief. Waar komt liefde vandaan, welke is haar bron? Dan mag professor 
Scherder op de meest prachtige slides laten zien waar precies in de hersenen 
activiteit valt waar te nemen als er liefde ‘in het spel’ is, maar ook hem lukt het 
niet bij de oorsprong van liefde uit te komen. Ontstaat liefde niet (‘ontluiken’ is 
misschien een nog betere term in dit verband), ontluikt liefde niet ‘op de 
bodem’ van ontmoeting? Ze is wat het bij je teweegbrengt als liefde naar je 
toekomt…  
Psalm 116, de eerste regels: we ontmoeten daarin (met woorden die we mis-
schien even de tijd moeten geven om bij ons in te dalen), we ontmoeten daarin 
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onmogelijk iemand kunnen vermoeden die bij wijze van spreken met het 
pistool op de borst tegen mij zegt:  ‘En nu liefhebben jij, hè! Want wee je 
gebeente als je Mij niet liefhebt!...’. O ja, op zwakke momenten kunnen we 
Hem vervloeken of gaan we bij Hem in het gevlei zoals je dat bij een wispelturig 
heerser doet. Maar dan kennen we, zoals ik al zei, een zwak moment en 
hebben we een totaal vertekend beeld van deze ENE. Hij is de ons 
Toegenegene! En wat dat niet kan losmaken in een mens!... 
 
‘En levenslang ben ik niet eenzaam meer’, zo eindigt dan het ons zo vertrouwde 
Psalmvers. Al kan dat ons op het laatst nog op het verkeerde been zetten. Want 
wat je erin zou kunnen proeven is dat het uiteindelijk allemaal goed komen zal 
met mij. Hij is altijd om mij heen om mij uit de benauwenis te redden. Behalve 
dat dit wel heel gemakkelijk klinkt, belicht het ook de bedoelde ‘eenzaamheid’ 
te eenzijdig. Alsof het alleen maar om mijn droevige lot gaat. Het is juist veel 
positiever bedoeld! Wat staat tegenover eenzaamheid? Ik krijg er iemand bij! 
Een helper die mij voortdurend begeleiden zal! In het evangelie van Johannes 
staat hij als Parakleet bekend. Trooster, zeggen wij, ‘Comforter’ in het lied van 
Thomas Tallis. Al benadrukt Trooster het verdrietige weer zo. Hij zet mij juist in 
beweging en stuurt me eropuit, activeert en inspireert mij…  
In elk geval kan ik voor de liefde die ik vanaf dit moment concreet zal gaan 
laten zien in het leven van alledag (ik heb lief!, immers), steeds bij Hem 
‘bijtanken’. En wie weet is dat vanmiddag met alles wat we hier doen ook weer 
gelukt… 
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