
(On)ware naastenliefde 
 
1. Barmhartigheid op gespannen voet met eigen spiritualiteit ? 
Niet per definitie. Wel als bijvoorbeeld werken van barmhartigheid een door mezelf bepaald 
levensdoel wordt en niet het daadwerkelijk gevolg is van mijn leven gericht op de Heilige. 
Elk egogemotiveerd project, hoe schoon en waardevol ook van de buitenkant gezien, zal als 
dat tot een ‘gewoonte’ wordt, mij belemmeren in mijn eigen spiritualiteit. Dit soort 
‘gewoonten’ loslaten is een uitermate pijnlijk gebeuren (weet ik uit ervaring) omdat dan een 
heel subtiel en diep ingeslepen identiteitsbeeld van mezelf (en misschien geroemd door 
anderen en mezelf) moet worden losgelaten.  
Mijn goedheid was wel goed maar toch niet goed (genoeg). 
 
2. Zuiveren van hart 
Het (laten) zuiveren van hart en ‘dáár’ transparant mogen worden voor de in- en doorwerking 
van de Heilige, is voor mij gekoppeld aan liefdevolle praxis waarbij het werkelijk om de 
ander en het andere gaat. Dat is in ieder geval mijn ervaring, maar dat kan natuurlijk voor 
iedereen anders liggen. Door dergelijke praxis lijkt het Woord ‘in mij’ te gaan ‘spreken’, 
wordt het bestudeerde of gemediteerde Woord aan mij op mijn maat geopenbaard. Dat kan ik 
al dan niet verlangend toelaten. Spirituele ‘oefeningen’ helpen mij daarbij maar zijn geen doel 
op zichzelf 
Ik spreek liever over het zuiveren van hart in plaats van de zuiverheid van hart, omdat ik 
meen aan te voelen dat het hart niet iets is maar steeds weer kan worden. Het lijkt op een 
intieme, aanrakende beweging. 
 
3. Liefde en verantwoordelijkheid 
De contemplatie, de vereniging in liefde, die uitsluitend door genade kan worden ontvangen 
en die op tal van manieren in symbolische taal door mystici is uitgedrukt, is uiteindelijk niet 
het finale doel van de lectio divina, of van de geestelijke weg. Uit de joods-christelijke teksten 
die ik mocht lezen, blijkt dat de mentaliteit concreet moet zijn en blijven. Het gaat om een 
dubbele ontvankelijkheid, zowel voor de hemelen als voor de aarden.  Daar zeg ik ten volle ja 
tegen! De Liefde wil niet in mij blijven, maar wil in haar overvloedigheid doorstromen, alles 
in haar laten genieten, en wil mij daarbij 'gebruiken'. 'Mijn' omvorming in liefde is nooit af, 
maar steeds ook een concreet proces waarin ik door mijn aanwezig zijn - door mijn doen en 
laten hier - de anderen en alles toelaat in 'mijn' door liefde geopende ruimte. Door de mystieke 
aanraking van Liefde neemt mijn concrete verantwoordelijkheid (Levinas) toe. Deze kan ik 
uit de weg gaan, hier ben ik immers vrij. Ook is er voor mij de mogelijkheid om zelf in de 
Liefde op te willen gaan, als een druppel water in de oceaan. Dan zal de liefde mij desondanks 
liefhebben, maar ze zal dan tevens huilen. Ben ik bereid de verantwoordelijkheid die mij doet 
terugdeinzen tóch tegemoet te treden, dan word ik dienaar, dienaar van de Liefde. Dan word 
ik zelf misschien liefde (pars pro toto), zonder dat ik dat voor mij wil. De oratio en 
contemplatio gaan onvermijdelijk voorbij. De geschonken genade is niet dúrend, maar wordt 
gegeven en weer wegverborgen. Mijn ziel wordt in dit genadevol proces gevormd, en ook 
uiterlijk word ik, dat wil zeggen mijn persoonlijkheid, omgevormd. Hierdoor wordt ‘mijn’ 
praxis van goed doen om niet mogelijk, maar ik sta voor de verantwoordelijke opdracht om in 
vrijheid die praxis rond en door mij te actualiseren, met vallen en opstaan. Dat is eufemistisch 
gezegd niet makkelijk. Het is begrijpelijk en o zo menselijk om ervoor terug te deinzen. De 
neiging om de verantwoordelijkheid te ontlopen is echt heel sterk, en de inwendige en 
uiterlijke afleidende verleidingen zijn legio. 
 



4. Dienstbaarheid 
‘Offerende’ dienstbaarheid zal zeker gepaard gaan met moeilijkheden, vertwijfeling, 
wanhoop, innerlijke kwellingen, kortom: met duisternis, maar óók met diepe vreugde van en 
door het kloppend zielenkind in het diepste van je hart. Ik kan en moet bidden om het verdriet 
te mogen dragen juist om te voorkómen dat het geduid wordt als negatieve ervaring want dat 
ondergraaft mijn dienstbaar verlangen. Maar laat ik ook ten volle genieten van de vreugde die 
daar toch ook - soms of dikwijls - is. Dat is ‘mooi mee genomen’. Het is echter geen genieten 
ten behoeve van mezelf en waar ik op uit ben, maar een ‘onbedoeld’ geschenk dat mij in mijn 
dienstbaar aanwezig (willen) zijn ‘als ik geluk heb’ gegeven wordt. Deze uitstralende vreugde 
in het hart is geen beloning, maar een geschenk om niet. Eigenlijk ligt de vreugde in de 
uitstraling zelf waarmee het gepaard lijkt te gaan, dus niet in het hebben van vreugde. Het is 
de vreugde van instrument mogen zijn van de Heilige en in een volmaakt eeuwig moment te 
mogen staan in Zijn Licht. En elk moment kan ik Zijn instrument zijn, een verbindende brug 
zijn tussen Hem en de wereld, onopgemerkt of niet vermoed, samen met anderen in en door 
‘mijn’ ontmoetingen, misschien ook wel alleen en in eenzaamheid. Heel intens of juist zwak 
en ijl.  
 
5. Helpen als me dat gevraagd wordt 
Graag wil ik – als dat van mij gevraagd wordt! - door concrete werkzaamheden ‘moderne’ 
mensen helpen zich te openen voor die andere dimensie in hun leven. De goddelijke 
dimensie die daar altijd is, en ‘actief’ wacht. Niet alleen voor de maatschappelijke 
kansarmen, maar evenzeer gericht op de maatschappelijk ‘rijken’, die ondanks hun positie 
dikwijls geestelijk ook arm zijn. Geen enkele ‘discriminatie’ is hier op zijn plaats, God wil 
ervaren worden in élk mens, arm of rijk. God discrimineert niet. Er is nood aan 
geïnspireerde activiteiten die mensen helpen hun weg van aversio te doen keren naar de weg 
van conversio, en daarin een eerste stap, een beginstap te zetten. Gaan voelen, gaan 
beseffen, gaan ervaren dat je (misschien) echt een  kind van God bent, hoe je hier ook bent  
en beoordeeld wordt in de mensenwereld. In een ander verband noemde ik dit protoreligieus 
‘werken’. Helpen religieus ontvankelijk te worden. 
 
 


