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Wilskracht  

Overweging  25 mei 2014 – Marc van de Giessen 

 
“... Jezus moedigt ons in het Johannesevangelie van vandaag aan  

om wilskracht te tonen: 

‘Als je mij liefhebt, volg dan mijn geboden  

- pas je leven aan om maximaal licht en warmte te stralen in dit leven.’  

De sportarts zei eigenlijk hetzelfde.  

Toon wilskracht  ...” 
 

Eerste lezing:  Haardkachel – uit spiritueel afvallen (the Optimist) 

Tweede lezing: Johannes 14:15-21 

 

 

Welkom en inleiding 

Van harte welkom in de Duif. Welkom als je 

hier voor het eerst bent, zo nu en dan komt of 

als e hier niet weg te slaan bent. Fijn dat je er 

bent. 

 

Ik ga samen voor met Marian van der Meer. 

Marian heeft een passie voor gezond eten, op 

facebook blijkt telkens weer haar kennis over 

gezond eten. Zij heeft ook niet voor niets een 

praktijk voor orthomoleculair voedingsadvies 

om je leven weer in balans te brengen.  

 

Tijdens mijn worsteling met de toepas-

baarheid van Jezus woorden; als je van me 

houdt, volg je mijn wetten, bleek Marian 

toepasbare tips. Soms komen werelden 

ineens samen. 

 

Vandaag is het thema wilskracht. Er is door-

zettingsvermogen nodig om gezond en 

gelovig te leven. En hoewel ik niet een 

universele oplossing heb hoe het ethisch en 

religieus besef kan worden aangewakkerd, kan er zomaar een gedachte of zin de viering 

verstopt zit dat je weer verder kan om je wilskracht te sterken. 

 

Ik wens je daarom een inspirerende viering. Laten we even een moment naar binnen keren. 

Ons openstellen voor de Eeuwige om zijn liefdevolle aanwezigheid te vragen en kracht- 

wilskracht te wekken zodat we ons hart en ziel open kunnen stellen.  
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Eerste lezing: Haardkachel 

Ons lijf is als een open haardkachel. Als de kachel mooi schoon is met de juiste, droge 

houtsoort en het rookkanaal is vrij van obstakels en wijd geopend voor zuurstof, dan raast de 

haard als de beste. Hij geeft warmte en licht, een hoog oplaaiend vuur.  Het kacheltje staat 

fier te stralen, geeft warmte en licht. 
  

Maar….als we nat, hard hout op de stapel leggen, er papier bijgooien en een plastic zak, stort 

het vuur in. De boel gaat stinken en roken. Het rookkanaal raakt verstopt en er ontstaat een 

nare lucht.  
  

Niemand wil om dit kacheltje zitten. Het geeft geen energie, het voelt koud en donker. Je 

wordt alleen maar ziek van de walmen en de stank. Misschien probeer je de haard een 

oppepper te geven door er een scheut spiritus – (lees alcohol) – in te gooien: éven een 

steekvlam en daarna dooft het vuur helemaal. 
  

Wat je in je lichaam stopt, moet bij je lichaam horen, zoals een parkiet bij het juiste zaad, de 

haard bij het juiste hout, maar ook bijvoorbeeld een auto bij de juiste soort benzine. We 

zouden wel gek zijn om iets anders te doen.  

Maar we zijn vaak wél zo mal om ons lichaam op te zadelen met stoffen waarmee het niets 

kan. Enkel doordat het zo’n ingenieus en hondstrouw apparaat is, gaat het lijf door tot het 

erbij neervalt en dat kan jaren later zijn.  

 

 

Overweging 

Niet lang geleden ging ik bij een sportarts langs. Ik wilde weten waarom ik ondanks mijn 

wekelijks portie hardlopen bijna niet afval. Ik werd onderworpen aan een conditietest. Met 

een zuurstofmasker op je gezicht moest ik fietsen. Mijn BMI en gewicht werd gemeten en zelfs 

mijn bloed en urine werd getest.  
  

De uitslag laat zich raden; naast sporten moest ik mijn voedingspatroon aanpassen. Volgens 

de arts moest ik gewoon 7 kilo afvallen en dan zou alles goedkomen. Want ik steven af op 

suikerziekte en mijn cholesterol is te hoog voor mijn leeftijd. Ik verloor mijn motivatie. 
  

Een goede vriendin bood aan om wekelijks met mij hard te lopen. Ze kwam elke week opnieuw 

zodat ik het sporten niet op zou geven. Ze hielp mij totdat het hardlopen eigen werd. 

Inmiddels kan ik zonder haar hardlopen. Eigenliefde gaat gepaard met geboden. En als 

iemand je daarbij helpt- gaat het makkelijker. 
  

Het komt aan op ‘’wilskracht’’. Maar hoe sterk je je de discipline? Hoe kan ik ‘s avonds die plak 

kaas en extra wijntje afslaan? Door geboden te leren begrijpen en niet als je vijand te zien. 

Gewichtsverlies werkt door je gedrag aan te passen omdat je dat van binnenuit wilt. Je moet 

de regels internaliseren. Houd je aan regels van calorieën, gezond eten en bewegen. Kortom; 

als je van jezelf houdt, dan moet je je aan geboden houden.  
  

Paradox 

Dat brengt me naar de Schriftlezing van vandaag Als je van me houdt, dan houd je je aan mijn 

regels, zegt Jezus. Ik voel me opstandig worden van zo’n tekst. Hoezo, als je van me houdt dan 

luister je naar mijn wetten? Liefde en wetten klinken als een paradox; Liefde staat toch gelijk 

aan ruimte geven en juist geen voorwaarden stellen?  
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Deze perikoop veronderstelt dat ruimte maken voor God beter gaat als je geboden 

onderhoudt. Ruimte maken voor God zodat Heilige Geest kracht geeft, leidt naar waarheid, 

vrijheid bewerkt, pleit bezorgt. Als je je van binnenuit richt op het Goede, vind je de 

wilskracht om het bewerkstelligen. 
  

Ik laat je niet verweesd achter. Je bent niet op jezelf teruggeworpen- hierin klinkt een belofte; Ik 

zal tot het einde der dagen bij je zijn. De lezing uit Johannes zegt; die innerlijke stem die in je 

klinkt, die drijfveer om het goede te doen, die onrust geeft als je onrecht ziet, het verlangen voedt 

om lief te hebben- die ken je wel. Dat is Gods Geest in ons. We hoeven het niet alleen te doen. 
  

De wetten onderhouden verwijst naar de 10 geboden. Die worden weleens samengevat met; heb 

lief, doe recht, dood niet. Als je deze regels internaliseert, als je de winst ziet van deze regels, dan 

kan de Geest der Waarheid in je leven, die waarheid wenst en waarheid spreekt, die in de wereld 

wil wonen. De geboden van Jezus zijn niet je vijand, maar je moet ze leren begrijpen. De geboden 

onderhouden is daarmee geen paradox maar de één is voorwaarde voor de ander. 
  

Haardkachel 

In het verhaaltje van de haardkachel vind ik een prachtige analogie. Het is een aanmoediging 

bij het gewicht verliezen van het boekje ‘’Spiritueel afvallen’’. Als je wilt afvallen zal je bewust 

moeten worden van adequate voeding en gedachten.  
  

Zoals een kachel met juist hout gevuld is – maximaal straalt en warmte en licht geeft, zo is ons 

lijf maximaal in orde als we juist eten. Het moge duidelijk zijn als we verkeerd eten, te veel vet 

of koolhydraten, ons imaginaire kacheltje niet optimaal brandt. 
  

En hoewel genoeg en gezond eten een begrijpelijk gegeven is, ontbreekt het mij soms aan de 

wilskracht om het leven daar op aan te passen. Aan de reacties op de uitnodiging op Facebook 

te zien, begeef ik me in goed gezelschap.  
  

Bij mij gaat nog wel eens een wijntje te veel, een extra boterham of een kroketje in. Ik weet 

dat het roofbouw op mijn lijf is, maar het gevaar op lange termijn is blijkbaar niet dreigend 

genoeg. Ik stel me blijkbaar niet altijd voldoende open om wilskracht te laten groeien.  
  

Marian bevroeg me in de voorbereiding van deze viering. Waar ligt dan je angst en waar je 

winst? Minder eten is geen vijand. Het helpt als je het begrijpt, want als je het je eigen maakt- 

komt er op termijn energie vrij. Ons kachel gaat juist sterker stralen. Je voelt je echt stukken 

beter als je regels onderhoudt. 
  

Samen in wilskracht 

Op de maandagavond vergadering bespraken we de lezingen en wilskracht. Zouden de wetten 

van Jezus wilskracht voeden? Er werd besproken dat iemand die op dieet was vanwege 

voedselallergie, opnieuw begon te stralen. Er bleek onder de aanwezigen wilskracht te zien op 

verschillende gebieden in het leven. Elke week naar de liturgievergadering? Inzet voor 

daklozen? Dat is aanwezigheid van de Geest. 
  

Geldt het principe van de haard en hout, of ons lichaam met juiste voeding, ook niet voor de 

ziel? Waar voeden wij ons geest en ziel mee? Met veel informatie of ook tijd voor ontspanning? 

Laat je je ontroeren door mooie beelden uit de kunst, klanken van muziek, of  door woorden 

in poëzie? Straalt ons ziel maximaal? 
  

Jezus moedigt ons in het Johannesevangelie van vandaag aan om wilskracht te tonen;  
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Als je mij liefhebt, volg dan mijn geboden - pas je leven aan om maximaal licht en warmte te 

stralen in dit leven. De sportarts zei eigenlijk hetzelfde. Toon wilskracht. Als je jezelf liefhebt, 

volg dan de geboden. Je zal je echt beter voelen.  
  

Ik kreeg hulp van een vriendin met hardlopen. Met een beetje hulp gaat het makkelijker om 

de geboden te volgen. In het geloof hebben we elkaar ook nodig. Als Duifgemeenschap 

worden uitgenodigd om de Jezus wetten te onderhouden: heb lief, doe recht, dood niet. Als 

wij ons daarvoor inzetten- zal de Geest ons vast verder leiden. 
   
Mogen wij elkaar inspireren en helpen zodat de Heilige Geest in ons- de wilskracht 

aanwakkert en onze imaginaire kacheltje fier laat stralen, zodat wij als Duifgemeenschap 

maximaal licht en warmte kunnen uitstralen. Zo zijn we vast bedoeld. Moge het zo zijn. 

 

 

Geloofsbelijdenis   Messiaanse proclamatie 
  

Marc: In de Duif zijn we zieners en doeners van Gods liefde.  

Hoewel we voorzichtig zijn in geloofswaarheden te claimen,  

zoeken we naar belijdenissen of proclamaties  

die van troostend, bevrijdend geloof getuigen.  
  

Misschien is het nog toekomstmuziek,  

maar de moeite waard om naar te hunkeren.  

Ik nodig je daarom uit om staande deze woorden uit te spreken: 

 

Allen: Als je gelooft dat een glimlach sterker is dan een wapen,  

als je gelooft in de kracht van een aangeboden hand,  

wanneer je gelooft dat hetgene wat mensen verenigt sterker is dan hetgeen hen scheidt, 
  

wanneer je gelooft dat verschillend te zijn een rijkdom is en geen bedreiging,  

als je in staat bent anderen met een vleug van liefde aan te kijken,  

als je je inzet om met hoop de argwaan te overwinnen,  
  

wanneer het voor jou nog zo is dat de blik van een kind je hart kan ontwapenen,  

als je je kunt verheugen over de blijdschap van je buurman,  

als het onrecht dat een ander treft jou net zo aangrijpt als het onrecht dat jou overkomt, 
  

wanneer de vreemdeling voor jou een broeder is die dicht bij je wil zijn,  

wanneer je uit liefde, zonder eigenbelang, iets van je tijd wilt aanbieden,  
  

als je zonder reserve een aangeboden dienst kunt aanvaarden,  

als je je brood deelt en daarin een stukje van je hart legt,  

wanneer je gelooft dat vergeving verder gaat dan wraak, 

als toorn voor jou een zwakheid is en geen bewijs van kracht,  

als je liever bedrogen wordt dan de ander onrecht aan te doen,  

wanneer je je opstelt aan de kant van de arme en onderdrukte,  

zonder daarbij de held te spelen,  

 

als je gelooft dat vrede mogelijk is…  

dan zal vrede komen. 
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Nodiging naar een tekst van Jan Andreae 

Wat er ook in de loop van de eeuwen  

rond dat eenvoudige ritueel gespeculeerd mag zijn,  

wij proberen het te verstaan  

en vorm te geven naar zijn oorspronkelijke bedoeling:  

als teken van bereidheid tot gemeenschap over taalgrenzen en scheidsmuren heen; 

bereidheid je levenskracht, je tijd, je geld te delen  

met hen die geen deel van leven hebben;  

en dat wij ons verplichten aan dat visioen van een wereld  

waar brood en liefde, genoeg is voor allen. 

 

Het visioen tot ritueel gelouterd,  

verdicht tot een gebaar tegen honger, geweld, noodlot  

- en waarin wij te kennen geven dat wij horen bij dat verhaal over onvoorwaardelijke liefde,  

het verhaal over Jezus van Nazareth. 

 

Moge het delen van dit brood  ons sterken in de hoop 

dat een nieuwe wereld komen zal  

waar brood en recht en liefde is.  

Genoeg voor allen 

 

Moge je voldoende wilskracht hebben om je uitgenodigd te weten.  

Wees welkom, want alles is gereed. 

 

Breken en delen van brood en wijn 

 

 

Slotgedachte (Marian van der Meer)  

Wilskracht,  

dat is de kracht om de wil op te leggen.  

Niet een ander maar jezelf.  

 

De kracht om ruimte te scheppen in jezelf.  

Om open te staan voor je innerlijke stem.  

Die innerlijke stem die raad weet,  

die wijs is.  

Die ruimte maakt om te ontvangen en om te geven  

Die liefde is.  

Die God is. 

 

Albert Janssen, die hier ook eens als gastvoorganger voorging,  

sprak vaak over Liefdevolle Discipline. 

En ik realiseer me dat dat is wat wilskracht is voor mij:  

Liefdevolle Discipline. 

 



 

   pag. 6 

  
 © Oecumenische basisgemeente De Duif, Amsterdam – www.deduif.net - info@deduif.net 

Deze tekst is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, zoals voor studiedoeleinden.  

Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van deze tekst zonder  

voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker is verboden.  

 

Zegenbede 

De Eeuwige schenke jou  

de behoedzaamheid van zijn handen,  

de goedheid van zijn ogen,  

de glimlach van zijn mond,  

de vastheid van zijn stappen,  

de vrede van zijn woorden,  

de warmte van zijn hart,  

de wilskracht van zijn geest,  

het geheimenis van zijn aanwezigheid.  

 

 


