
Fonteinkerk, 11 november 2018 
Lezingen: Deut. 6:4-9 en Marcus 12:28-34 
 
Op een koude winteravond in het jaar 356 galoppeert er een ruiter over de weg, ergens in het 
noorden van Frankrijk. Het is een Romeinse officier, die een brief naar de stad moet brengen. 
Hoog op zijn paard voelt hij de koude wind tot in zijn botten, en hij duikt zo diep mogelijk 
weg in zijn warme, roodlinnen mantel. In het late licht van de avondschemering ziet hij de 
stad al liggen. Even later staat hij voor de stadsmuur. Net als hij door de poort wil gaan, ziet 
hij iemand op de grond liggen. Het is een bedelaar, in dunne, gescheurde kleren. In een flits 
overziet de officier de situatie, en hij beseft: “Deze man vriest vannacht dood, als hij daar zo 
blijft liggen.” Hij neemt zijn zwaard, snijdt zijn kostbare mantel in twee stukken, en geeft de 
ene helft aan de bedelaar: “Pak aan, sla dit om je heen!” 
 
Die nacht krijgt de officier, die Martinus heet, een droom. Hij droomt dat Jezus naar hem toe-
komt, en hem aankijkt. In de droom draagt Jezus een halve, rode mantel. En Martinus begrijpt 
dat Jezus hem roept. Hij verlaat het leger, laat zich dopen, en begint een totaal nieuw leven als 
christen. Hij leeft heel sober, vertelt overal het verhaal van Jezus, en geneest veel zieken van 
hun kwalen. Na een paar jaar wordt hij bisschop van de grote stad Turones: het latere Tours. 
Als bisschop sticht hij vele nieuwe kerken en kloosters, en speelt hij een belangrijke rol bij de 
verbreiding van het christendom. In het jaar 397 sterft hij, als 81-jarige man. Op 11 november 
wordt hij begraven. Al snel daarna wordt hij heilig verklaard. Sint Maarten is immers de gulle 
heilige: de man die zijn mantel deelde met een bedelaar, en die zijn geloof, genezingskracht 
en liefde deelde met iedereen die daar behoefte aan had. Een man die zijn naaste liefhad als 
zichzelf. Volgens Jezus raakt een mens daarmee het hart van de Thora. 
 
In de tijd van Jezus waren vele discussies gaande, bijvoorbeeld over de kern van de Thora, en 
over de reikwijdte van het begrip “naaste”. Allerlei bekende rabbijnen deden hieraan mee. Zo 
kon je de strenge, onbuigzame standpunten horen van rabbi Shammai, en de meer liberale 
opvattingen van rabbi Hillel. Een verhaal vertelt dat een niet-Joodse man bij rabbi Shammai 
kwam, met de vraag: “Ik wil Jood worden, maar kunt u mij dan de Thora leren in de tijd dat ik 
op één been sta?” Rabbi Shammai reageerde beledigd en stuurde de man weg. Deze ging met 
dezelfde vraag naar rabbi Hillel. Die zei: “Wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook je 
naaste niet aan. Dàt is de kern van de Thora; de rest is uitleg hiervan. Breng dit in praktijk en 
bestudeer de Thora!”  
 
Ook Jezus zelf neemt in deze rabbijnse discussies een positie in. Als een Schriftgeleerde Hem 
vraagt naar het grote, meest wezenlijke gebod, dan verwijst Jezus naar de woorden uit Deute-
ronomium: “Heb God lief met hart en ziel, en met inzet van al je krachten.” Maar Hij voegt 
daar nog wat aan toe: Hij plaatst het liefhebben van je naaste op hetzelfde niveau als het lief-
hebben van God. Overigens haalt Jezus ook dat uit de Thora, uit Leviticus 19: “Heb je naaste 
lief als jezelf.” Daarmee krijgt de ander, de medemens voorgoed een plek in ons geloven en 
ons denken. Zonder liefde tot de naaste stelt ook het mooiste geloof helemaal niets voor. 
Het is een prachtige leefregel, maar ook een moeilijke. In de krant van gisteren stond een 
artikel over mantelzorg. In een samenleving die de zelfredzaamheid benadrukt en ook nog 
eens fors bezuinigt op de zorg, komt het zorgen voor mensen steeds vaker neer op kinderen, 
familieleden of vrienden. Het zorgen voor iemand uit je eigen kring is natuurlijk een prachtige 
opdracht: veel concreter kun je het “liefhebben van je naaste” niet krijgen. Maar deze mantel-
zorgers staan onder grote druk: hoe combineer je deze zorg met je baan of de zorg voor je 
eigen gezin, waar mag je een grens trekken, hoe lang mag het allemaal gaan duren? Mensen 



voelen zich klemgezet, ervaren onmacht en onvrede, raken de grip op hun eigen leven kwijt. 
“Heb je naaste lief als jezelf” is een prachtige, maar ook ingewikkelde opdracht. 
 
Opvallend is, dat aan de opdracht om lief te hebben nog iets voorafgaat: de opdracht om te 
horen. “Luister, Israël: de Heer is onze God, de Heer is de enige! Heb daarom de Heer lief 
met hart en ziel en met inzet van al uw krachten!” Deze woorden vormen het hart van het 
Joodse geloof. Orthodoxe Joden spreken tweemaal per dag deze woorden uit, en nog steeds 
klinken deze woorden bij ieder sterfbed. Als het Jodendom belijdenissen zou kennen (wat niet 
zo is!), dan zou dit de meest wezenlijke, centrale geloofsbelijdenis zijn. 
 
Het begint allemaal met luisteren: “Hoor, Israël!” Luister naar je God, stel je open voor wat 
deze God te zeggen heeft. Er zijn misschien wel vele goden in de wereld, maar de Heer is de 
God die jullie uit de slavernij naar de vrijheid heeft gebracht, die mensen uit de dood naar het 
leven haalt. Die Heer is onze God, en die Heer is de enige! Het klinkt als ‘n liefdesverklaring: 
zoals de Heer is, is er maar één! Daarom moet je goed luisteren, want je leven hangt ervan af. 
Bij deze God vind je vrijheid, de weg naar het beloofde land, een nieuw zicht op wat goed 
leven is. Goed leven begint met goed luisteren! 
 
Zou het ook een pleidooi voor meer stilte en rust kunnen zijn? Want om de stem van God te 
kunnen horen, moet je stil worden. Wij leven in een drukke, gehaaste samenleving waarin het 
lawaai ons aan alle kanten omgeeft. Veel mensen klagen dat ze God niet meer ervaren, dat 
God hun vreemd geworden is. We komen ook niet meer tot rust; we hebben altijd iets te doen. 
Maar door al die onrust en al die geluiden dringt de stem van God niet meer tot ons door… 
Het is ook de angst die ons weghoudt van de stilte. Want als wij werkelijk tot rust komen, 
worden wij vaak besprongen door emoties en gedachten die wij eerst nog onder controle 
hadden. Dan voelen we opeens hoeveel verdriet er in ons zit. Of hoe de pijn van onze oude 
teleurstellingen nog altijd aan onze ziel knaagt. Hoe schuldig we ons voelen over een aantal 
zaken. Of hoe boos we op onszelf zijn, omdat we nooit echt hebben durven te leven… Het 
zoeken van uiterlijke rust veroorzaakt soms een enorme innerlijke onrust.  
 
Toch zitten wij dan op de goede weg. Laat maar duidelijk worden wat er echt leeft in ons hart, 
en hoe wij er werkelijk aan toe zijn. Zo worden we weer zichtbaar, eerst voor onszelf, en 
daarna hopelijk ook voor de anderen. Zo maken we weer contact met ons innerlijk, met de 
realiteit, en krijgen we de kans om echt te gaan leven. Ontdek maar wat er leeft op de bodem 
van je hart, en accepteer dat. Het zien en accepteren van je eigen onrust geeft immers óók al 
een beetje rust. Luister naar je eigen innerlijk, naar je verdriet en naar je verlangen, naar je 
teleurstelling en naar je hoop, naar je verwarring en naar je wijsheid. Alleen dan ontstaat er 
ruimte om werkelijk te luisteren naar God.  
 
Wij hebben als gelovigen te vaak de stem van God uitgelegd als een doorkruising van onze 
menselijke behoeften en verlangens. Als God sprak, dan werden onze wilskracht en onze 
opofferingsgezindheid aangesproken, en dan lag al snel de nadruk op onze traagheid en 
tekorten. Dan ging jij je als gelovige al gauw schuldig voelen, omdat je niet genoeg luisterde 
naar de stem van Jezus. Daar zijn we als kerk eeuwenlang goed in geweest: de mensen een 
hevig schuldgevoel aanpraten. 
 
Maar als God werkelijk een God van bevrijding is, dan wordt onze eigen, innerlijke stem door 
de stem van God niet tot zwijgen, maar juist tot klinken gebracht. In jou en in mij bevinden 
zich diepe, vaak verdrongen en vergeten verlangens en levensidealen. Zo vaak leven wij maar 



aangepast, gericht op de verwachtingen van onze omgeving. Maar in onze ziel brandt een 
vuur dat zoekt naar een uitweg. De stem van de Eeuwige wakkert dat vuur aan.  
Om te kunnen luisteren, moeten wij dus stilte en rust vinden. Wees open, wees aandachtig, 
wees alert, luister goed naar wat zich aandient, wat om jouw aandacht vraagt. Luister niet 
alleen naar wat van buitenaf jouw aandacht vraagt (de stem van een ander mens, de roep van 
de omstandigheden, het appèl van een verhaal of Bijbelwoord), maar ook naar wat van 
binnenuit in je opkomt en gehoord wil worden. In het lied van Oosterhuis (Gezang 323) is het 
“horen” de voorwaarde om opnieuw geboren te kunnen worden. 
 
Straks zullen wij in de kring weer brood en wijn delen. Delen is een concrete uiting van lief-
hebben. Maar we kunnen er ook een stem in horen: een Stem die ons duidelijk maakt hoe wij 
de zin van ons bestaan kunnen ontdekken. 


