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Uiteindelijk draait het niet om ons, wat een opluchting
 

Voordat de zomer voorbij is en u
zich kuis terugtrekt onder uw
warme dekbed, moeten we het
over de liefde hebben.

U houdt van iemand, geeft die een
kus, doet een bloemetje cadeau en
denkt dat het daarom gaat. Om die
ander, bedoel ik. Mooi niet. De
ander is slechts brandstof voor de
liefde, zegt dagboekschrijfster Etty
Hillesum. Zij hield van alles en
iedereen - van jasmijn en het
evangelie tot de met behulp van
ijverig Amsterdams trampersoneel
weggevoerde joden in Westerbork,
en zelfs van de nazi's. "Men zou
een pleister op vele wonden willen
zijn."

Ware liefde is goddelijk en wil zich
daarom uitbreiden naar de hele
wereld. Klinkt soft, zegt u? Maar
het zit al ingebakken in onze
biologie. In een relatie heb je eerst
vooral oog voor elkaar, maar als er
daarna kinderen komen, wordt de
liefde vanzelf breder. Die kinderen
krijgen ook weer partners en
kinderen, zodat uw liefde nog
verder wordt uitgerekt. Uiteindelijk
wil God universeel in en door ons
liefhebben. Klassiek heet dit de
'inhabitatio Dei': de inwoning van

God.

De vraag is: hoe kunnen wij,
eindige mensen, de Oneindige
bevatten? Met bonje. Want vaak
verwarren wij liefde met bezit. 'We
zijn toch getrouwd, we hebben een
contract!', is een kreet die ik nogal
eens hoorde in relatietherapie. De
partner zou daarom verplicht zijn
om in te gaan op wensen van
bijvoorbeeld seksuele aard.

Maar juist zulke bezitsdrang maakt
seks tot een probleem. De ander
wordt een verlengstuk van onszelf
zodat de spanning van het verschil
verdwijnt. Het bezit van de zaak is
het einde van het vermaak, zegt de
volksmond. Pornosites leveren dan
de ontbrekende prikkels.

Ook God willen we bezitten. Als hij
niet antwoordt op onze
vraaggebeden kunnen we de
schuld bij onszelf gaan zoeken. "Ik
ben geen antwoord waard, ik ben
zondig." Complete kerken, gekleed
in het zwart, zijn hieruit
voortgekomen. Maar het enige wat
er aan de hand is, is dat God
anders is dan wij. Soms
concluderen we zelfs dat er geen
God is. In feite doen we dan
hetzelfde als met een onwillige
partner. We kunnen besluiten dat
die als partner niet meer bestaat,
en scheiden.

Uiteindelijk draait het echter niet
om de ander en ook niet om ons.
Dat kan een hele opluchting zijn. Je
kijkt je partner aan en zegt: "Ik hou
van je, maar het gaat niet om jou."
Dan zit je elkaar niet meer zo dicht
op de huid en wordt verlost van
onrustige angsten en
verwachtingen.

Het gaat om de liefde - om God die
door middel van lastige partners
bezig is in ons ruimte te maken
voor zichzelf. Etty Hillesum had
enorm moeite met een geliefde die
trouw bleef aan een vrouw in
Londen. Dan opeens, op de fiets,
beseft ze dat ze 'hem kan bevatten

en de hele wereld'. Ja, alles kan ze
nu 'opvangen en dragen en
verwerken'.

Vergelijk het met een gedicht. De
woorden op papier zijn onmisbaar.
Toch gaat het daar niet om. Het
gaat om wat die woorden
oproepen, om de betekenis die
daaraan voorbij ligt. Zo ook roept
een beminde de liefde op die hem
of haar overstijgt, die een 'hemelse'
betekenis heeft en gericht is op de
hele wereld. We krijgen deel aan
de goddelijke natuur, zegt de Bijbel,
wat een nog groter geluk is dan
een afspraakje met je lief.

Toen Etty eens 's avonds van haar
minnaar over een gracht
terugfietste naar huis, ervoer ze
een overvloed van liefde 'die men
aan een mens, ook al heeft men
hem nog zo lief, niet tot uitdrukking
brengen kan. Ik ben stilgestaan op
dat bruggetje en heb al mijn
tederheid in die nacht neergelegd
en gegeven aan de hemel met z'n
sterren en aan het water en het
bruggetje. Dat was mijn beste
moment van de dag.'
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