
Gods tederheid 

 

Aanschuiven in het postkantoor. Voor mij staat een jonge vrouw met naast zich een baby in 

een buggy. Hij/zij is net wakker geworden, begint te jengelen en krijgt een tutje toegestoken. 

Het helpt, maar niet lang. De fopspeen flopt naar het voeteind van de buggy en baby zet – con 

brio - een huilconcert in. De jonge vrouw buigt zich naar het krijsend mensje toe, tilt het op, 

schuift haar ene hand onder zijn bibs en legt haar andere arm beschermend over zijn rug. Dat 

alles in één vloeiende beweging: ze moet er niet over na te denken. Het is me nooit eerder zo 

opgevallen: dat onze hersens perfect weten hoe ze onze armen de juiste manoeuvres moeten 

laten uitvoeren. En er gebeurt nog meer. Ik kan het vanop de eerste rij volgen: hoe het kindje, 

nog lichtjes nasnikkend, zijn mondje tegen haar warme hals duwt. En hoe de jonge vrouw haar 

lippen drukt op zijn zijïg hoofdje. Ook dat gaat vanzelf: het intiem contact met dat kleine 

mensje zo dicht tegen je aan en dan de stroom van tederheid die je overspoelt. 

Tederheid is iets wezenlijks in ons gevoelsleven. Er wordt niet veel over gesproken, misschien 

omdat tederheid zo diep gaat en je hart, je ziel je hele lijf raakt. 

Het doet me denken aan de patroonheilige van mijn middelbare school: de heilige Lutgardis, 

die zeer opvallend afgebeeld stond op een glasraam in de kapel. Zij reikt met uitgestoken 

armen naar Jezus die zijn rechterarm heeft losgemaakt van het kruis, zodat hij zich naar haar 

kan toebuigen voor een innige omhelzing. Het maakte een diepe indruk op mij. In zo’n houding 

had ik Jezus nog nooit gezien. En Lutgardis al evenmin. Zij leken wel geliefden. ‘Dat zijn ze 

ook’, zei de lerares godsdienst. ‘Lutgardis van Tongeren, kloosterlinge en mystica uit de 13de 

eeuw, zocht tijdens haar gebeden naar een steeds inniger contact met Jezus. Tijdens een 

nachtmis die ze ondanks een zware migraineaanval toch bijwoonde, zouden haar  medezusters 

gezien hebben, dat het Christusbeeld een arm losmaakte van het kruis om Lutgardis te 

omhelzen. In de daaropvolgende eeuwen inspireerde het verhaal verscheidene kunstenaars. 

Dat verbaasde onze lerares niet: ‘Wij zien Gods liefde voor de mens vooral als iets geestelijks’, 

zei ze. ‘Terwijl Hij van de totale mens houdt: Zijn lichaam evenzeer als Zijn ziel. Denk aan 

iemand van wie je zielsveel houdt en hoe goed het is als die je omhelst, als je elkaars warmte  

voelt. Tederheid is een godsgeschenk. Vergeet dat nooit.’ 

Ik las het ooit ook in een boek waarin een gepensioneerde kardinaal naar Thailand vertrekt 

om er zich dienstbaar te maken in een ziekenhuis. Hij leert er de stervende Poo kennen, een 

man zonder familie of vrienden. De kardinaal gaat iedere dag bij hem zitten, soms urenlang. 

Er wordt geen woord gesproken: ze kennen elkaars taal niet. Maar in zijn heldere momenten 

geeft Poo aan te beseffen dat hij belangrijk is in de ogen van de man naast zijn bed. ‘Ik zou 

graag hebben dat Poo nu weet dat ik dit in Gods naam doe’, schrijft de kardinaal. ‘Maar wat 

telt ,is dat hij zo Gods tederheid voelt.’ Volgens hem is dat het mooiste wat je als mens kan 

doen: proberen Gods tederheid over te brengen naar de mensen die je op je levensweg 

ontmoet. 

Tederheid: als voor het kindje op je arm. Als voor Lutgardis, hunkerend onder het kruis. Als 

voor Poo die niet in eenzaamheid moest sterven. 
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