
 
OVERDENKING 

 

Vriendschap, ontferming, trouw 
 

Ik weet niet hoe het voor u is, maar voor mij zijn het belangrijke woorden 
en waarden. Wat je er in het leven doorheen helpt zijn vrienden die trouw 

zijn, die met je meeleven in de mooie en de moeilijke tijden. En als je zelf 
voor iemand een vriend of vriendin mag zijn, kan dat je heel gelukkig 

maken. En ontferming, meevoelen met de nood van mensen, mildheid in 
het oordelen, daar kunnen we niet zonder, als dat er niet was, zou het 

leven onleefbaar zijn. 
 

Het zijn de drie kernwoorden uit Psalm 138. De dichter zingt deze 
woorden, en met deze drie woorden vat hij samen wat God voor Hem is: 

vriendschap, ontferming en trouw. Hij laat juist deze woorden klinken als 
tegengeluid tegen wat hij ‘de opperste wezens ter wereld noemt’, in 

andere vertaling heten deze wezens ‘de goden’. Dus zij die het voor het 

zeggen hebben in deze wereld, die door mensen aanbeden worden. Macht, 
geld, schoonheid, het recht van de sterkste, al wat er schittert en blinkt. 

Deze psalmdichter zingt hen toe: Het gaat in het leven om heel iets 
anders dan wat jullie beloven. Hij zingt een ander lied over de belofte van 

vriendschap, ontferming, en trouw door alles heen. Die belofte klinkt, zo 
zegt hij, en wat is dat prachtig gezegd, als een stem in zijn ziel. 

 
Een stem in de ziel die het meest indringend klinkt als het leven onder 

druk staat, in nood en verdriet, als je door het oog van de naald heen 
moet. Wonderlijk genoeg weten we dan vaak helderder dan ooit waar het 

in dit  leven om gaat: om verbondenheid, om vriendschap, ontferming en 
trouw.  

 
Als iemand wegvalt met wie je intens verbonden bent, met wie je een stuk 

van je leven hebt gedeeld, die jou vriendschap heeft betoond, en 

ontferming en trouw, dan is het alsof je weer wordt teruggeworpen op 
jezelf. Vaak hoor je mensen zeggen na de dood van een geliefde: het is 

alsof ik een stuk van mezelf kwijt ben.  Dat stuk dat tot leven en tot bloei 
kwam door die ander met wie je verbonden was in vriendschap en trouw. 

 
Die diepe verbondenheid waartoe wij mensen in staat zijn, die zoveel pijn 

en verscheurdheid teweeg brengen kan, is die op zichzelf niet zeer 
hoopvol? Dat wij zoveel verdriet kunnen hebben over een ander mens die 

er niet meer is, dat we een ander zo sterk en zo lang nog kunnen missen, 
is dat niet iets heel moois? Hoe verschrikkelijk moeilijk het ook kan zijn 

om te leven met de pijn van het missen, tot het ondraaglijke toe, -die pijn 
is wel een teken van en eerbewijs aan de liefde en de verbondenheid en 

daarom ver te verkiezen boven de leegte en de kilte van het helemaal 
niets voelen.  

 



Zalig wie treuren zegt Jezus ergens in de Bergrede.  Verdriet hoort bij de 
dingen die je met God verbinden, zegt Jezus daarmee. Wat verbindt met 

God, dat is niet hardheid en onverschilligheid maar zachtheid en 

kwetsbaarheid, geen meedogenloosheid maar ontferming en vriendschap 
en trouw. 

 
Dat zijn troostende woorden. Woorden van goedheid die klinken in een  

wereld vol onrecht, haat, wreedheid, vervolging, oorlog en 
onverschilligheid. Dat was toen niet anders dan nu. Tegenover het wrede, 

chaotische en verwarrende van die werkelijkheid wordt een andere 
werkelijkheid geplaatst. Een werkelijkheid die zich midden in al dat 

weerbarstige en gebrokene manifesteert en die Gods werkelijkheid 
genoemd wordt. Een werkelijkheid die dwars door al het andere heen zijn 

werk doet.  
 

Hoe gebeurt dat dan?  
 

Dat gebeurt in alle woorden en daden, die van onszelf en die van anderen, 

die uit zijn op verbinding, die zichtbaar maken wat onze bestemming als 
mens is: elkaar niet vrezen, schaden, bevechten en verwonden, maar 

elkaar eerbiedigen, elkaar hoog houden en beschermen, elkaar 
vriendschap, ontferming en trouw bewijzen. 

 
Het is deze van God gegeven goede mogelijkheid die ten volle 

werkelijkheid geworden is in het leven van Jezus -in de manier waarop hij 
bij mensen was, reden waarom wij hem tot de dag van vandaag 

gedenken. 
 

En ook voor ieder van u die hier vandaag iemand te herdenken heeft met 
wie hij of zij in liefde verbonden was en blijft is iets van deze goede 

mogelijkheid werkelijkheid geworden.  
 

Dat is iets om vandaag bij stil te staan, blij en verwonderd, in grote 

dankbaarheid. Middenin het verdriet en het hartverscheurende gemis mag 
dat beschouwd worden als werk, als zegen van God. 

 
De God die nooit laat varen 

het broze werk van Zijn handen 
 

Die ons laat weten: Ik zal zijn die ik ben voor jou 
Vriendschap, ontferming en trouw 


