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Meditatie 

Vooraf: rondom de eerste lezing is veel toegelicht over het Loofhuttenfeest met 

woord en beeld. Na de tweede lezing hield ik onderstaande kortere meditatie.  

 

Gemeente,  

Kwetsbaarheid. Jezus heeft het daar over als hij alle dorstigen bij zich uitnodigt. 

Zoals na een hete zomer in Israel het dorre land schreeuwt om water, zo kunnen 

mensen verlangen naar verbondenheid met anderen, verlangen naar de mogelijkheid 

om te schuilen bij anderen. En Jezus biedt zich aan, als kwetsbaar mens te midden 

van. Hij doet dit óp het Loofhuttenfeest, als heel Israel in hutten bivakkeert. En het is 

die gebrekkige hut zelf die eigenlijk beeld is van ons menselijk bestaan: zoals de hut 

weer en wind, hitte of kou, regen ondergaat, zo ondergaan mensen het leven. Als 

mensen zijn wij kwetsbaar, en juist zo verlangend naar anderen, naar de 

mogelijkheid te schuilen en iets van warmte, troost, tederheid te ervaren. 

Kwetsbaarheid. Een modern woord bedoeld om bespreekbaar te maken waar wij als 

mensen liever niet direct over willen spreken. Het woord staat voor een kluwen van 

emoties. Dat kan verdriet zijn, of pijn of woede of angst of heel anders: schaamte – 

gevoelens en ervaringen die als dit je overkomt, het gevoel geeft: alleen en zelfs 

naakt te staan, te midden van anderen. Kwetsbaarheid grenst ergens aan weerloos, 

en dat past ons moderne doeners helemaal niet. En toch maken we het mee.  

Kwetsbaarheid. Het is soms als een zwakke of blauwe plek in je bestaan; wel 

genezen maar niet weg, en op het moment dat het wordt aangeraakt, doet het 

opnieuw pijn. Het komt voor dat je als mens kunt kiezen om je zelf kwetsbaar op te 

stellen. Om juist dit nu te doen of te zeggen, in weerwil van wat anderen zeggen of 

vinden. Heel vaak is de ervaring kwetsbaar te zijn niet een waar je voor kiest maar 

een die je overkomt. Zo maar, ‘out of the blue’, pardoes, ineens. In je werk, in relaties 

of liefde, gezondheid, vriendschappen -ineens is het er. Dan bén je kwetsbaar en zit 

je middenin die kluwen van emoties, met vaak een gevoel: ik voel mij alleen – naakt 

zelfs. Niet dat dit gevoel blijvend hoeft te zijn, maar het is er wel, in een moment.  

Kwetsbaarheid. Die ervaring er onder, hoort bij ons mensenleven. Het is deels te 

voorkomen door je onkwetsbaar te maken, in te dekken, veilig te leven en helemaal 

‘in control’. En toch, vaak dringt kwetsbaarheid door een kier naar binnen, en voegt 

nog verlegenheid toe aan het kwetsbaar zijn: hoe hiermee om te gaan? Wat kan ik 

doen? Wie is er die mij …?                                                   

Zoals de psychiater Dirk de Wachter deze week in Trouw zeg ook ik dat de 

kwetsbaarheid van een mens – dus mét alle emoties van dien, zelfs vervelende 

lastige emoties: jalousie op anderen die wel ….! – bij een mensenleven hoort. Zoals 

de Wachter zegt: ‘een beetje ongelukkig zijn is normaal’. Maar om dat te erkennen, 



om dat onder ogen te zien als het je zelf betreft of een geliefde naaste overkomt – 

dat vergt heel wat strijd! Voordat je zelf op een gegeven moment kunt zeggen: dit is 

niet prettig, ik voel mij verre van gelukkig, toch haalt dit mijn eigenwaarde niet 

onderuit – het is ergens oké en past bij wie wij zijn: kwetsbare mensen.   

Het is met die erkenning – of als hulp om tot erkenning te komen- dat de mogelijkheid 

bestaat er met elkaar over te praten. Gewoon als mensen onderling, onderweg. In  

vroeger tijd heette dit: elk huisje heeft zijn kruisje – tegenwoordig: ieder mens is 

kwetsbaar. De opzet is dezelfde gebleven: schenk aandacht en houd rekening met 

de keerzijde in iemands leven. Zodat je er open voor staat, het gesprek erover niet uit 

de weg gaat of gemakkelijk jouw richting opduwt: het gaat goed, he?  

Kwetsbaarheid. Jezus uitnodiging aan dorstige mensen geldt vooral kwetsbare 

mensen. Het is een uitnodiging van hem die weet heeft van zijn eigen kwetsbaarheid. 

Dit is daarom ook geen oplossing, in de zin dat een leven zonder kwetsbaarheid 

mogelijk is. Wél een manier van omgaan met elkaars kwetsbaarheid. Door openheid 

te betrachten, er over in gesprek te gaan ook al is het moeilijk en heb je geen 

woorden paraat. Jezus wijst hier een weg om te gaan, om te doen, om er voor elkaar 

te zijn juist als het gaat om kwetsbaarheid. Het is een weg om mens te zijn, en te 

blijven, in de nabijheid van anderen – en jezelf.  

Amen  

 


