
44

Ver horen

marcus 7:35

Paula Irik

En terstond werden zijn gehoororganen geopend
en de band van zijn tong werd verlost
en hij sprak recht
 – vertaling Th. J.M. Naastepad

‘Wie oren heeft om te horen …’, dat was de titel van twee speciale nummers 
van opstand, tijdschrift van de beweging Christenen voor het Socialisme, 

verschenen in 1979 en 1982, waaraan uiteraard ook Rinse, één van de founding fathers 
van de beweging, zijn doortimmerde exegetische bijdragen leverde.

O, die oren van Rinse. Ze horen ver, diep en dwars. Dwars door het bestand der 
dingen, diep in de Schriften en ver voor de troepen uit. Ze beluisteren met voorrang 
dat wat in de neoliberale monoloog overstemd wordt, verstaan de tekenen van de tijd 
en onderscheiden in het oorverdovend geweld van massieve ideologieën en kwaad 
dat goede mensen treft, de muziek die de tijden ontregelt.

Het lijkt wel of de oren van Rinse nooit uit staan. Altijd gespitst op dat wat in de 
diepte van de geschiedenis en van de mensenziel spreekt van het nieuw Jeruzalem 
dat komende is. Rinse hoort minstens stereo. Eén oor trouw afgestemd op de belij-
denis dat er ‘feitelijk alleen vanaf het kruis, vanuit de positie van de buitengeslotene 
geregeerd wordt’. Het andere oor altijd, ook midden in wetenschappelijke afzonde-
ring en tijd– en energieverslindend hoogmogend kerkelijk dan wel theologisch gekra-
keel, volhardend geleend aan wie heilzaam storend afwijken en monddood worden 
gemaakt.

In onze lange jaren van vriendschap heeft Rinse mij gestimuleerd mijn eigen oren 
voor datzelfde wijd open te zetten en vroom en vrolijk door de harde feiten heen te 
horen. Daarom een ode aan de oren van Rinse in de vorm van een preekfragment uit 
het verpleeghuis, de plek waar ik werk. Bijbeltekst: Marcus 7:31–37. Aan het woord: 
‘een dove, die ook moeilijk sprak’. Op de liturgische tafel: stenen. De gemeente, in de 
zondagsdienst bijeen: mensen met een dementie.
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Ik kan jullie horen. Daar ben ik zo blij om! Er was een tijd dat ik niet kon horen. Ik 
was doof. Ik wilde het niet, ik wilde niets meer horen. Het schreeuwen, het klagen, 

de stem van het leed, het bloed dat van de aarde roept — ik kon er niet meer tegen. 
De grote bek, de hardheid, de agressiviteit, de hebzucht, al dat afschuwelijke, niet te 
harden gebrek aan menselijkheid — ik wilde het niet meer horen.

Ik ging op slot. Ik werd een steen. Onaanraakbaar. Ik liet me niet meer raken, ik 
liet me niet meer aanraken. En ik werd niet meer aangeraakt.

Een grote mond opzetten? Mezelf verkopen? De populaire bink uithangen? Mijn 
mond weigerde gewoon. Trouwens: ik stotterde. Is er iemand van u die stottert? Dan 
weet u hoe dat gaat. Je probeert iets te zeggen, maar een ander neemt het over. Ze 
hebben geen tijd. Geen geduld om het mij op mijn manier te laten zeggen. Dan houd 
je vanzelf je mond.

En dat zwijgen — dat went. Het neemt bezit van je. Ik was niet meer bereikbaar en 
ik kon anderen niet meer bereiken. Actief en passief gehandicapt, dat was ik. Mondig 
moet je zijn. Maar ik ben nooit mondig geweest.

Als je om aandacht schreeuwt, ja, dan krijg je die. Maar dat is het juist: ik kan dat 
niet. Om zorg te krijgen, moet je precies kunnen formuleren wat je nodig hebt. Maar 
dat weet ik nu juist niet. Ik was de weg kwijt in mezelf. In de wereld. Ik zat dicht. 
Verstopt. Ik ben niet standaard, weet je!

Ik kan niet alles zelf, ik ben afhankelijk van anderen — en dat is tegenwoordig een 
schande.

‘Je neemt je eigen verantwoordelijkheid niet,’ zeggen ze. Maar ze bedoelen: ‘Zoek jij 
het zelf maar uit!’ ‘Blijf jij maar lekker een steen. Eigen schuld, dikke bult.’

Niet allemaal, gelukkig. Er waren er die om me gaven. Zij hebben me altijd vast-
gehouden. Ze hadden geduld met me en hielden mijn deur op een kiertje open: 

een barst in mijn steen.
Ze brachten me bij Jezus. Ze vroegen niet wat ik wou, ze brachten me gewoon. Dat 

was in dit geval heel goed. Want doof als ik was, had ik niets van Jezus gehoord. En de 
God van Israël, daar moest ik al helemaal niets van hebben. ‘De woestijn zal bloeien 
als een roos en bevrijding voor iedereen’? Houd toch op, slappe praatjes!

Ze brachten me gewoon en ze smeekten Jezus: ‘Leg hem de handen op.’ Voor u, 
over u, zonder u. Zoals dat gaat als je van zorg van anderen afhankelijk bent. Er stond 
een hele massa mensen om ons heen. Apies kijken, dacht ik cynisch, en sloot me nog 
meer op in mezelf.

Maar toen. Jezus nam me apart. Weg onder al die vreemde ogen vandaan. Weg 
uit de cirkel van hun betutteling. Hij nam me apart en hij concentreerde zich 

op mij. Op mij alleen. Al zijn aandacht ging naar mij uit. Hij maakt ruimte voor mij. 
En ik kon tevoorschijn komen.
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Ik voelde me aangeraakt. Hij raakte mij aan. Hij raakte de pijn aan, de plek waar 
het zat. Geen omwegen, hij ging recht op mijn nood af. Hij stak zijn vingers in mijn 
oren en met zijn eigen speeksel raakte hij mijn tong aan: gebarentaal die ik verstond. 
Gebarentaal alleen voor mij bestemd, mij op het lijf geschreven. Jezus raakte mijn 
pijn aan en daardoor bracht hij mijn gevoel terug.

Ik voelde me erkend, gezien. Jezus hoorde wat ik niet kon zeggen. Hij hoorde 
de vragen achter mijn stilte, de schreeuw in mijn zwijgen. Ik voelde me gehoord, 
geborgen. Hij bracht mijn onuitgesproken bede voor God: ‘Ik zit op slot en ik wil 
open gaan!’

Want zo, met zijn vingers in mijn oren en zijn hand op mijn tong, zag Jezus op 
naar de hemel. En hij zuchtte. En in zijn zuchten voelde ik al mijn zuchten 

opgenomen, opgetild: mijn zuchten om mijn eigen onmacht en tekort, mijn zuchten 
om alle nood en verdriet, om het schreeuwen, het klagen, de stem van het leed, het 
bloed dat van de aarde roept — mijn zuchten om alles wat het goede in de weg staat.

Jezus zuchtte. Het zuchten van mijn hart, dat sprak hij uit. En ineens voelde ik het, 
tot in mijn botten: zo zucht God met ons. Zo zucht God zelf om het lijden van de 
wereld. Zo zucht God met ons mee. En wij met God.

Zo troostend: Jezus kwam niet met een woordenbrij. Enkel met dit zuchten. 
Mijn zuchten. ‘Word geopend,’ bad Jezus tot God. En ik ging open en ik ging het 
verstaan: er is meer te horen dan wat er te horen is, er is een horen door de feiten 
heen. Alles waar ik onder lijd, daar is een bodem onder. Het wordt gedragen door 
de liefde van God.

Ik ging open. Al zuchtend kon ik de pijn aan. Kon ik de pijn dragen en er doorheen 
gaan. Ik ben niet alleen. God is er altijd bij. In mijn stilte, in mijn zuchten … zucht de 
Geest. Ik maak deel uit van de barensweeën van de wereld.

Als je je zo gedragen en geborgen weet, kun je jezelf openen. Ik ging open, open 
voor Gods toekomst.


