
Om even bij stil te staan 

 

Anselm Grün in “Weemoed”: 
 

“In deze tijd lopen we het gevaar gevoelens als melancholie, weemoed en droefenis te pathologiseren. 

Een mens moet altijd positief gestemd zijn, vinden we. Maar daarmee reduceren we een mens tot een 

zeer bepaald gevoelsniveau. Tot de rijkdom van de mens behoort ook de diepte van de ziel. In 

weemoedige liederen komt de ziel van de mens naar voren, opent ze de toegang tot onze eigen diepte. 

En juist in de diepte , de basis van onze ziel, ervaren we diepe vrede, nieuwe levendigheid en 

weidsheid. 

Weemoed houdt ons levendig. Ze toont ons dat wat we hier leven niet alles is. De weemoed weet van 

een andere dimensie van ons leven, ze weet van het geheim van liefde , van pijn, van verlangen. 

Weemoed is uiteindelijk heimwee naar een plaats waar we geborgen zijn, waar we helemaal onszelf 

mogen zijn. Ik wens de lezers dat ze zich bewust open durven stellen voor zo’n weemoedige stemming. 

Ook wanneer dat pijn doet, kunnen we ons in pijn gelukkig voelen en vrij.” 

 

De blijde boodschap 
In onze tijd komen er veel boodschappen over ons heen waarin we min of meer opgeroepen worden 

om ontevreden, boos en zelfs woedend te zijn op mensen die er de schuld van zouden zijn. 

Gemakkelijke zondebokken worden aangedragen en dat geeft de illusie dat we zelf vrijuit gaan. 

Ook in de tijd van de geboorte van Jezus was dat waarschijnlijk zo. De Romeinse overheersing was 

een harde realiteit en naast verzetsgroepen waren er mensen die heulden met de bezetters.  

In Bethlehem, op de Westelijke Jordaanoever, gebeurde iets:  

er werd iemand geboren die een andere weg wees en dat was deel van een blijde boodschap, de 

letterlijke vertaling van evangelie. 

In het bekende evangelie van Lucas dat overal in de kerstnacht wordt voorgelezen, wordt de geboorte 

van Jezus beschreven in bijzondere omstandigheden: Jozef en Maria moesten op last van de Romeinse 

keizer naar Bethlehem en er was zelfs geen gewone overnachtingsplaats beschikbaar voor iemand die 

moest bevallen. De blijde boodschap overgebracht aan eenvoudige mensen eindigt met:  

“Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft” 

 

 

In het gedicht van Thijs Dorenbosch klinkt dezelfde blijde boodschap: 

 

Het pril geluid vanuit de schamele verblijven 

droeg, zegt men, ver genoeg die nacht 

om herders in het veld hun schapen te doen drijven  

naar waar het kind ter wereld was gebracht. 

Drie koningen, hun blik in ruimten niet te meten,  

volgden een ster, hun kennis schoot tekort: 

ze kwamen bij het kind, klein als hun eigen weten,  

en aarzelden: ‘Wat als het groter wordt?’ 

Het kind ging lopen, praten en de woorden 

bleken voor iedere tijd, kostbaar en waar,  

een inspiratiebron voor velen die ze hoorden. 

Voor wijzen zond de nieuwe ster die gloorde 

ver van hun horizon en onberekenbaar,  

een simpel en kort bericht: ‘bemin elkaar”. 

 

 


