
MEDITATIE 

Zingen is iets spontaans, je doet het omdat je het graag wilt, het ontstaat 

vanuit ruimte en vrijheid.  

 

Zo zou het ook moeten zijn met geloven. Ik moest denken aan een uitspraak 

van de joodse schrijver Abel Herzberg, over zingen én geloven: 

Zoals er mensen zijn die zingen, 

niet omdat zij dit willen, 

maar omdat er een stem in hen oprijst, 

zo zijn er ook mensen die geloven, 

niet uit angst en uit hoop op beloning, 

maar omdat zij krachtens hun wezen niet anders kunnen. 

                                                                                   Abel Herzberg 

Jij bent het zelf niet die zingt, er zingt iets in jou, er is een stem die in je oprijst 

en een uitweg zoekt naar buiten.  

We hoorden Jezus zeggen tegen zijn vrienden dat als ze God willen kennen ze 

naar hem moeten kijken en op hem moeten vertrouwen. Een andere weg, een 

andere waarheid is er niet, zegt hij. 

Je kunt dat op twee manieren horen. Als een ongehoord arrogante uitspraak. 

Jezus stelt zichzelf gelijk aan God en sluit mensen buiten. Niet best.   

Maar er is nog een andere manier om dit te horen. Dan gaat het Jezus juist niet 

om zijn eigen persoon, maar om iets dat via hem naar buiten wil treden.  



Om een stem die in hem oprijst. Om liefde die zingt in hem -en die tot uiting 

komt in de weg waarvoor hij kiest en die hem kiest. Om de waarheid waaraan 

hij zich overgeeft en die oplicht is in het leven dat hij leidt. 

Niet alleen in hem. Ook in anderen. In alle mensen die vertrouwen op datgene 

waarop Jezus vertrouwde. Of ze zichzelf nu als gelovig beschouwen of niet. 

Ik zag in de afgelopen week een indrukwekkende documentaire met de titel  

"Het geweten van een stad". Op 4 mei werd dit uitgezonden door TV Oost.  

 

Het is een portret van de Enschedese predikant Leendert Overduin. In de 

oorlogsjaren redde hij honderden Joden uit handen van de Duitsers door 

misschien wel de grootste en ieder geval eerste particuliere 

onderduikorganisatie in ons land op te zetten. En na de oorlog ontfermde hij 

zich over het lot van kinderen van NSB'ers.  

Dit bijzondere portret wordt gevormd door enkele mensen die hem gekend 

hebben en die in de documentaire verhalen over hem vertellen. Joodse 

kinderen voor wie hij een onderduikadres had gezocht en die hij soms op kwam 

zoeken. Kinderen van NSB-ers die hij had opgevangen toen niemand wat van 

hen wilde weten.  

Wat hij deed was mensen helpen die in nood waren. Hij ontfermde zich over 

mensen die door anderen slecht behandeld werden. En het maakte hem niet 

uit wie die mensen waren. Of ze gelovig waren of niet.  



 

Tot drie keer toe wordt hij opgepakt. De eerste keer dat dit gebeurt komt hij er 

rond voor uit dat hij joodse mensen helpt. Vanuit zijn geloof kan hij niet anders 

zegt hij, dat vraagt van hem mensen te helpen die in nood zijn. Dat heeft niets 

met politiek te maken. Ook Duitse mensen zou hij helpen als dat nodig zou zijn. 

Tot ieders grote verbazing wordt hij uiteindelijk weer vrij gelaten. Op de een of 

andere manier maakt hij indruk op vriend en vijand. 

Maar het gaat hem niet om de erkenning van anderen. Door lang niet iedereen  

werd begrepen dat de dominee die zich zo voor de joden had ingezet zich na de 

oorlog met NSB-ers inliet. Soms werd hij zelf uitgescholden voor landverrader. 

Een onderscheiding heeft hij nooit willen ontvangen. Hij weigerde de Yad 

Vashempenning in ontvangst te nemen. Hij was wars van iedere vorm 

heldenverering. 

In een preek die hij hield in 1941 zei hij het zo: Een christelijke heldendaad, dat 

kan helemaal niet. Als we zo spreken, een prestatie gaan zien, een heiligenbeeld 

gaan ronddragen, dan heeft de wereld ons nog aardig te pakken. 

Ik denk dat als wij de woorden van vanmorgen waarin Jezus zegt  wie hij is 

verstaan als een manier waarop hij zichzelf op de een of andere manier boven 

anderen verheft, de wereld ons ook nog aardig te pakken heeft. Dan zijn we in 

de greep van een manier van denken die draait om grootheid, eer en aanzien. 

En de manier van denken, de weg, de waarheid en het leven waarvan Jezus 

getuigde en waarvan deze dominee getuigde in zijn spoor, is een totaal andere. 

Die maakt niet de ene mens groot ten koste van de andere. Die maakt alleen de 

liefde groot, de liefde die uit God is, en die tot uiting komt in de liefde tussen 

mensen.  

Gezegend ben je als je die liefde kent en ervaart, -dan ken en ervaar je God. 

Gezegend ben je als de stem van deze liefde in je oprijst, als je van die liefde 

kunt zingen. 


