
Dominicuskerk                                                                                     zondag 25 oktober 2009 
+ Amsterdam +                                                                                                 (25cts) 
 

 

Gehoorzaamheid 

 

Stelt u zich eens voor dat ik tegen u het volgende zou zeggen: “Jouw gehoorzaamheid zal 
alleen dan God behagen en de mensen plezier doen, als je bevelen uitvoert zonder schroom of 
dralen, niet ongeïnteresseerd of mokkend of met tegenspraak. Want jouw gehoorzaamheid aan 
mij, betoon je feitelijk aan God.” Ik zou me kunnen voorstellen dat u dat nogal autoritair van mij 
vindt, wanneer ik zoiets zeg. En daar zou ik u nog gelijk in geven ook. Het zou nogal pretentieus 
van mij zijn als ik mijn bevelen direct op God zou terugvoeren.  

Maar wat moeten we dan aan met deze woorden van Benedictus? Want hij schreef ze. 
Vanmorgen wil ik die vraag wat nader verkennen, door het thema ‘gehoorzaamheid’ onder de 
loep te nemen. In de metafoor van het huis zijn we daarmee aanbeland bij de 'muren’. 

Dat beeld van ‘de muren’ roept meteen vanalles op. Als ik bijvoorbeeld '1989' zeg, zullen 
de meesten zeggen: 'Val van de Berlijnse muur'. Deze muur staat symbool voor de jarenlange 
scheiding van twee werelden. Twee werelden die in stilte oorlog tegen elkaar voerden. Aan de 
ene kant het westen, gerepresenteerd door het machtige Amerika en aan de andere kant het 
oosten, met ondermeer Rusland als symbool. 

Als ik die muur in verbinding probeer te brengen met het thema gehoorzaamheid, dan 
zou je kunnen zeggen dat binnen de communistische wereld ‘gehoorzaamheid’ belangrijk was. 
Hierachter zat het idee van gelijkheid. Maar helaas was de praktijk dat machthebbers het 
politieke systeem boven het individu stelden. Dat leidde tot grove schendingen van 
mensenrechten. 

Maar aan de andere kant van de muur bevonden zich West-Europa en Amerika. Het 
Westen heeft vrijheid gebracht voor velen van ons, ja dat is waar. Dagelijks plukken we daar de 
vruchten van. Maar ook hier lopen we tegen de muren van ons systeem op. Er zijn er zelfs al 
een paar muren gevallen. En ik denk dat bijna ieder van ons wel iemand kent die daaronder is 
terecht gekomen. Iemand die bijvoorbeeld onder de stress van ons op hol geslagen systeem 
vermorzeld dreigt te raken. Of iemand die zijn hypotheek niet meer kan aflossen. Soms zijn wij 
zelf zo iemand. Dan komen de muren op je af. 

Er zijn ook mensen in het Westen die de muren graag gebruiken om hun eigen plek te 
maken, waar ze 'hun eigen ding' kunnen doen. Voor sommige mensen betekent dat een oprecht 
zoeken naar het goede in deze wereld. Of een zoektocht naar God. Zo’n zoekende gang door 
het leven kan soms uitmonden in een gevoel van ontreddering of doelloosheid. Het levert 
bijvoorbeeld de gedachte op: ‘nu heb ik al zo lang gezocht, maar nog steeds weet ik niet 
waarvoor ik het doe’ of: ‘nu weet ik nóg niet wie God is’. 

Voor anderen betekent een plek waar je ‘je eigen ding’ kunt doen dat ze een egoïstische 
plek creëren. Een kamer waar ze zich van niemand wat hoeven aan te trekken. ‘Ik wil gewoon 
kunnen zeggen wat ik wil. En ik wil kunnen doen waar ik op dat moment behoefte aan heb.’ Ze 
bezoeken alleen de websites die hun eigen wereldbeeld ondersteunen. En dan projecteren ze 
gemakkelijk allerlei beelden op de muur van hun kamer. De op de muur geprojecteerde beelden 
laten tegenstanders of indringers zien: beelden die weinig reality checks ondergaan. 

Dat doet mij denken aan de woorden van Benedictus ‘Zo leven zij [monniken] niet naar 
eigen goeddunken of in dienst van hun begeerten en geneugten, maar richten zich naar het 
oordeel en de bevelen van een ander.’ Bij Benedictus hebben de muren van het huis dus niet 
zozeer met het ‘je afschermen’ te maken. Zoals ik hem begrijp, gaat het er juist om dat we 
openstaan voor de signalen die we opvangen. De muren staan dan voor ‘luisteren’. 

Luisteren naar wat de ander te zeggen heeft. En dat als een appèl ervaren. Opvallend 
genoeg heeft het Latijnse woord oboedire zowel de betekenis van 'gehoorzamen' als de 
betekenis van 'luisteren'. Dit Latijnse woord duidt op een houding van ‘je naar iemand toebuigen 
om te horen wat diegene zegt’. Het vergt dus nogal wat om goed te luisteren. Je moet je naar 
iemand toebuigen. 
 



Ik verwacht dat de meeste van ons wel weten hoe lastig het soms kan zijn om goed te luisteren. 
Of omgekeerd zal bijna iedereen wel een keer het gevoel hebben gehad dat er niet naar hem of 
haar werd geluisterd. Maar ja, goed luisteren vergt ook nogal wat.  

Soms houden we de muur, die ons scheidt van de ander, liever overeind. Dan hoeven 
we onze beelden van de ander niet te veranderen. Dat levert een veilige kamer op. Een rustige 
kamer om te zitten. Soms is dat te verkiezen. Want we houden het niet voortdurend vol om 
goed te luisteren naar wat de ander zegt. En tegelijk: als we de muur te allen tijde overeind 
willen houden, dan blijft de kamer leeg. Er komen geen anderen binnen, want ze hebben het 
gevoel dat ze niet zichzelf kunnen zijn. En misschien is het voor de Eeuwige ook wel moeilijk 
om in zo’n voorgeprojecteerde kamer binnen te komen. 

Gehoorzaamheid heeft dus met luisteren te maken. Benedictus plaatst 
‘gehoorzaamheid’ in de relatie tussen twee mensen. ‘'Ze [monniken] wonen in kloosters en 
willen graag de leiding van een abt,' zegt hij. Hoe moeten we ons die relatie tussen abt en 
monnik voorstellen? Hoe zou het zijn als een monnik en een abt in 1 kamer van het huis bij 
elkaar komen? Om die vragen te beantwoorden, helpt een Chassidische vertelling ons wellicht. 
 

Rabbi Chanoch vertelde: 'Een heel jaar lang verlangde ik ernaar naar mijn meester rabbi 
Bunam te gaan om eens met hem te praten. Maar ieder keer als ik het huis binnenging, 
voelde ik mij niet mans genoeg. Ten slotte voelde ik, toen ik huilend buiten liep, dat ik 
direct naar de rabbi moest gaan. Hij vroeg: “Waarom huil je?” “Ja, ziet u, ik ben toch een 
schepsel op de wereld,” zei ik, “en ik ben met al mijn leden en zintuigen geschapen en ik 
weet niet waartoe ik geschapen ben en waarvoor ik goed ben in de wereld!” “Och, mijn 
dwaasje,” zei hij, “daar loop ik ook mee rond. Je moet vanavond maar eens bij mij eten.”' 

 
Volgens mij zit een belangrijke clou in de zinsnede ‘daar loop ik ook mee rond’. In deze 
Chassidische vertelling lees ik dat een goede rabbi zich niet verheft boven de ander. Een 
raadsvrouw of –man kan over de wezenlijke thema’s van het leven nooit zeggen: ‘O ja, door die 
fase ben ik al heengegaan. Ik weet al hoe het zit.’ Wel kunnen we theoretisch het een en ander 
zeggen over hoe mensen omgaan met grote levensthema’s. Maar dat is voor mij nog iets 
anders dan de thema’s zelf doorleven. 

Ik zou daarom elke autoritaire uitleg van de tekst van Benedictus achter me willen laten. 
Ik zou die relatie tussen abt en monnik namelijk graag gelijkwaardig zien. Dan betekent het dat 
niet alleen de monnik zich openstelt voor wat de abt zegt. Maar dan geldt ook het omgekeerde: 
de abt moet dan de levensvragen van de monnik beluisteren. En dat vanuit het besef ‘daar loop 
ik ook mee rond’. 

Dat ‘daar loop ik ook mee rond’ wordt in veel christelijke tradities in verband gebracht 
met het Verhaal van God. Het wederzijds luisteren naar elkaar is dan niet zoiets als een 
gezelligheidsclubje, maar het krijgt een andere dimensie. Een herlezing van Benedictus is 
hierbij treffend. Benedictus citeert namelijk een uitspraak van Jezus uit het evangelie van 
Johannes. Jezus zegt dan: ‘Ik ben niet gekomen om mijn eigen wil te doen, maar die van Hem 
die mij gezonden heeft’ (Joh. 6,38). 

Wat een mooie uitspraak van Jezus, vind ik! Ik hoor er een gerichtheid in, een 
gerichtheid op iets wat groter is dan ik zelf. Een receptiviteit richting Iemand die door onze 
muren treedt. Jezus was daar zelf wel het voorbeeld van toen hij als Opgestane opeens midden 
tussen zijn leerlingen stond (Luc. 13,36-53). Daar is hij ‘de Iemand’ die van buiten komt en 
opeens binnen, in de kamer is. 

Ik zou dus zeggen dat gehoorzaamheid een bestemming vindt in de verbinding met die 
Iemand, die wij Eeuwige noemen, maar die ons nooit zal overweldigen met machtsvertoon. Ik 
denk dat wie die ontvankelijkheid richting anderen en richting de Eeuwige weet te creëren, dat 
die de Opgestane wel eens binnen vier muren zou kunnen ontmoeten. 
            

 Erik Olsman. 


