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Wat de liefde doet

Deel 1 (eerste reeks)



Voorwoord

Deze christelijke1 overwegingen, die vrucht van veel overweging2 
zijn, zullen langzaam begrepen worden, maar dan ook gemakke-
lijk, terwijl ze zeker erg moeilijk zullen worden als iemand ze door 
vluchtig en nieuwsgierig te lezen voor zichzelf erg moeilijk maakt. 
Laat ‘de enkeling’3, die eerst bij zichzelf overweegt of hij al dan niet 
lezen wil, als hij ervoor kiest te lezen, in liefde overwegen of er een 
juiste verhouding is tussen het moeilijke en het makkelijke, wan-
neer die zorgvuldig samen op de weegschaal worden gelegd, zodat 
het christelijke niet onder vals gewicht wordt uitgebracht, doordat 
of het moeilijke of het makkelijke wordt overdreven.

‘Christelijke overwegingen’ zijn het, dus niet over – ‘liefde’4, 
maar over – ‘wat de liefde doet’.5

Daden van de liefde zijn het, niet alsof nu hiermee alles wat de 
liefde doet is opgesomd en beschreven, verre van dien.6 Zelfs niet 
alsof iedere hier beschreven daad nu eens voor al is beschreven, 
goddank verre van dien! Wat in heel zijn rijkdom wezenlijk onuit-
puttelijk is, is ook in zijn kleinste daad wezenlijk onbeschrijfelijk, 
juist omdat het wezenlijk overal volledig aanwezig is, en wezenlijk 
niet te beschrijven is.

Najaar 1847 
      S. K.
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Gebed

Hoe zou er op de juiste manier over liefde gesproken kunnen wor-
den als U werd vergeten, U God van de liefde, uit wie alle liefde 
is in de hemel en op de aarde.7 U die niets spaarde, maar alles 
in liefde hebt weggegeven.8 U die liefde bent, zodat een liefdevol 
mens enkel is wat hij is door in U te zijn!9 Hoe zou er op de juiste 
manier over liefde gesproken kunnen worden als U werd vergeten, 
U die duidelijk maakte wat liefde is, U onze verlosser en verzoe-
ner, die uzelf hebt weggegeven om allen te verlossen!10 Hoe zou 
er op de juiste manier over liefde gesproken kunnen worden als 
U werd vergeten, U geest van de liefde, U die niets van het uwe 
neemt11, maar herinnert aan dat ene offer van de liefde, die een 
gelovig mens eraan herinnert om lief te hebben zoals hij wordt lief-
gehad12 en zijn naaste lief te hebben als zichzelf!13 U eeuwige liefde 
die overal aanwezig bent, nooit onbetuigd waar U wordt aangeroe-
pen, laat U ook niet onbetuigd in de woorden die hier gesproken 
worden over liefde, of over wat de liefde doet. Want er zijn maar 
een paar daden die de menselijke taal in bijzondere en beperkte 
zin liefdedaden, liefdewerk noemt. Maar in de hemel krijgt geen 
enkele daad bijval als het geen daad van de liefde is: in oprechte 
zelfverloochening, voortkomend uit een behoefte van de liefde zelf 
en juist daarom zonder aanspraak op verdienste!

12 
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I

Het verborgen leven van de liefde en hoe je dat 
leert kennen aan zijn vruchten

Lucas 6, 44. Want iedere boom wordt aan zijn vrucht 
gekend, want van distels pluk je geen vijgen en van 

doornstruiken oogst je geen druiven.

� �

Een ingebeelde verstandigheid, die vol trots meent dat je je niet
moet laten bedriegen, vindt dat je niets moet geloven wat je niet
met je ogen, met behulp van je zintuigen, kunt zien. Als dat waar is,
dan moet je allereerst ophouden in liefde te geloven. En als je dat
doet en je doet het uit vrees bedrogen te worden, ben je dan niet
bedrogen? Je kunt op allerlei manieren bedrogen worden. Je kunt
bedrogen worden door te geloven wat niet waar is, maar je wordt
zeker ook bedrogen door niet te geloven wat waar is. Je kunt door
schijn bedrogen worden, maar je wordt zeker ook bedrogen door
de schijn van verstandigheid, door de verleidelijke inbeelding die
meent volkomen verzekerd te zijn tegen de mogelijkheid bedrogen
te worden. En welk bedrog is nu eigenlijk het gevaarlijkst? Aan
wiens genezing moet het meest getwijfeld worden, aan die van hem
die niet ziet, of aan die van hem die ziet en toch niet ziet?14 Wat is
het moeilijkst, iemand wakker maken die slaapt, of iemand wakker
maken die dagdroomt dat hij wakker is? Wat is triester om te zien:
iemand die zo ongelukkig is in de liefde bedrogen te zijn, een aan-
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aanblik die je onmiddellijk en zonder meer tot tranen roert, of – 
iets waarom je in eerste instantie zou willen lachen – iemand die 
zichzelf bedriegt, wiens dwaze inbeelding niet bedrogen te zijn in-
derdaad belachelijk en lachwekkend is? Hoewel dat lachwekkende  
| in het laatste geval de verschrikking nog sterker laat uitkomen 
doordat het betekent dat hij geen tranen waard is.

Jezelf bedriegen als het gaat om liefde is het ergste, is een eeuwig 
verlies dat niet goed te maken is in tijd of in eeuwigheid. Want als er 
anders op wat voor manier dan ook sprake van is te worden bedro-
gen in verband met de liefde, dan staat de bedrogene toch in relatie 
tot liefde. En het bedrog bestaat er slechts in dat de liefde niet daar 
was waar men haar veronderstelde. Maar wie zichzelf bedriegt, heeft 
zichzelf buitengesloten en sluit zichzelf buiten van de liefde. We zeg-
gen ook wel dat je bedrogen kunt worden door het leven of in het 
leven. Maar wie in zelfbedrog zichzelf bedriegt als het om leven gaat, 
diens verlies is niet goed te maken. Zelfs voor wie zijn leven lang 
door het leven werd bedrogen kan de eeuwigheid een ruime vergoe-
ding in bewaring houden. Maar wie zichzelf bedroog, heeft zichzelf 
in de weg gestaan om het eeuwige te verwerven. Wie juist door zijn 
liefde ten offer viel aan menselijk bedrog, wat heeft hij in wezen 
verloren wanneer in de eeuwigheid blijkt dat de liefde blijft15, terwijl 
aan het bedrog een eind is gekomen! Maar wie – gewiekst – zichzelf 
bedriegt door verstandig in de strikken van de verstandigheid te lo-
pen, al zou hij zichzelf zijn leven lang gelukkig prijzen in zijn inbeel-
ding, wat heeft hij niet allemaal verloren wanneer in de eeuwigheid 
blijkt dat hij zichzelf bedroog! Want in het tijdelijke kan het een 
mens misschien lukken om het zonder liefde te stellen. Het kan hem 
misschien lukken door de tijd heen te glippen zonder het zelfbe-
drog te ontdekken. Het verschrikkelijke kan hem misschien lukken, 
het verschrikkelijke dat hij blijft – in een inbeelding, trots – dat hij 
daarin verkeert. Maar in de eeuwigheid kan hij het niet stellen zon-
der liefde en zal hij onherroepelijk moeten ontdekken dat hij alles 
heeft verspeeld. Wat is het bestaan toch vol ernst, wat is het eigenlijk 
verschrikkelijk, juist wanneer het als straf een eigenmachtig mens 
aan zijn eigen macht overlaat, zodat hem wordt toegestaan voort te 
leven, er trots op – bedrogen te zijn. Totdat hem eenmaal wordt toe-
gestaan er achter te komen dat hij voor eeuwig zichzelf bedroog! De 
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eeuwigheid laat waarachtig niet met zich spotten.16 Eerder is het zo 
dat zij haar macht niet hoeft te gebruiken, maar almachtig een krui-
meltje spot gebruikt om een vermetel mens vreselijk te straffen. Wat 
verbindt namelijk het tijdelijke met de eeuwigheid, wat anders dan 
liefde? Om die reden gaat ze aan alles vooraf en blijft ze wanneer 
alles voorbij is. Maar juist omdat de liefde in die zin de band van de 
eeuwigheid17 is, en juist omdat het tijdelijke en het eeuwige ongelijk-
soortig zijn, daarom kan de liefde voor de aardse verstandigheid van 
het tijdelijke een last schijnen. | En daarom kan het een zinnelijk18 
mens in de tijdelijkheid een enorme verlichting schijnen deze band 
van de eeuwigheid van zich af te schudden.

Wie zichzelf bedriegt meent werkelijk dat hij getroost kan zijn, 
dat hij zelfs meer dan overwonnen heeft.19 In zijn dwaze inbeelding 
blijft voor hem verborgen hoe troosteloos zijn leven is. Dat hij ‘ner-
gens meer over in zit’ geven we hem graag toe. Maar wat levert dat 
eigenlijk op als zijn redding nu juist zou zijn dat hij begint serieus 
over zichzelf in te zitten! Wie zichzelf bedriegt, denkt misschien 
zelfs anderen te kunnen troosten die ten offer vielen aan trouwe-
loos bedrog. Maar wat een waanzin als hij die zelf schade opliep 
ten aanzien van het eeuwige20 iemand genezen wil die hoogstens 
dodelijk ziek is!21 Wie zichzelf bedriegt denkt misschien zelfs – en 
daarmee spreekt hij zichzelf op een wonderlijke manier tegen – 
dat hij vol medeleven is met degene die zo ongelukkig is bedrogen 
te zijn. Maar als je op zijn troostende woorden en zijn genezende 
wijsheid let, zul je de liefde kennen aan haar vruchten: aan de bit-
terheid van de spot, aan de vlijmscherpe verstandigheid, aan de 
giftige adem van het wantrouwen, aan de bijtende kou van de ver-
harding, dat wil zeggen: aan de vruchten zal te kennen zijn dat ze 
geen liefde bevatten.

Aan de vruchten ken je de boom. “Je plukt toch geen druiven 
van doornstruiken of vijgen van distels” (Matteüs 7, 16). Wil je ze 
daar toch plukken, dan zul je niet alleen tevergeefs plukken, maar 
de dorens zullen je laten merken dat je tevergeefs plukt. Want iede-
re boom wordt aan zijn eigen vrucht gekend.22 Het komt wel voor dat 
twee vruchten precies op elkaar lijken, terwijl de ene gezond en 
smakelijk is, de andere wrang en giftig. Soms is ook de giftige heel 
smakelijk, de gezonde wat bitter van smaak. Zo is ook de liefde te 
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kennen aan haar eigen vrucht. Als je je vergist kan dat zijn omdat 
je of de vruchten niet kent, of in een bepaald geval niet goed weet 
te onderscheiden. Een mens vergist zich bijvoorbeeld wanneer hij 
liefde noemt wat in wezen zelfliefde23 is: wanneer hij bij hoog en 
bij laag verzekert dat hij niet leven kan zonder de geliefde, maar 
niets wil horen over de taak en de eis die de liefde stelt: dat je je-
zelf verloochent en die zelfliefde waarmee het beminnen gepaard 
gaat opgeeft. Of dat een mens zich vergist door aan zwakke toe-
geeflijkheid de naam liefde te geven, wanneer hij aan verderfelijk 
gejammer, aan schadelijke eendracht of aan een verwaande hou-
ding, aan zelfzuchtige relaties of aan omkoping door vleierij, aan 
de schone schijn van het ogenblik of aan verbintenissen die tijde-
lijk zijn, de naam liefde geeft. Er bestaat een bloem die | de bloem 
van de eeuwigheid wordt genoemd, maar merkwaardig genoeg is 
er ook een zogenaamde eeuwigheidsbloem24, die net als de verwel-
kende bloemen alleen maar een bepaalde tijd van het jaar bloeit: 
wat een vergissing die laatste een bloem van de eeuwigheid te noe-
men! En toch ziet het er op het moment van de bloei zo bedrieg-
lijk uit. Maar iedere boom wordt gekend aan zijn eigen vrucht. Zo 
wordt ook de liefde gekend aan haar eigen vrucht, en ook de liefde 
waar het christendom over spreekt, wordt aan haar eigen vrucht 
gekend: ze heeft de waarheid van de eeuwigheid in zich. Alle an-
dere liefde, of ze nu menselijk gesproken vroeg uitgebloeid is en 
verandert, of dat ze zichzelf beminnelijk weet te bewaren geduren-
de het seizoen van de tijdelijkheid, is toch vergankelijk, ze bloeit 
alleen maar. Dit is nu juist het broze en het weemoedige aan haar: 
of ze nu één uur bloeit of zeventig jaar25, ze bloeit alleen maar. 
Maar de christelijke liefde is eeuwig. Daarom zal ook niemand, 
als hij zichzelf verstaat, op de gedachte komen om over de christe-
lijke liefde te zeggen dat ze bloeit. Geen dichter zal, als hij zichzelf 
verstaat, op de gedachte komen haar te bezingen. Want wat een 
dichter bezingt moet de weemoedigheid hebben die het raadsel is 
van zijn eigen leven: het moet bloeien – en vergaan. Maar de chris-
telijke liefde blijft en juist daarom is ze. Want wat vergaat bloeit 
en wat bloeit vergaat, maar wat is kan niet bezongen worden, maar 
moet geloofd worden en geleefd.
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Maar als je zegt dat de liefde gekend wordt aan haar vruchten, 
dan zeg je daarmee tegelijk dat de liefde zelf in zeker opzicht in 
het verborgene is. En dat ze juist daarom alleen maar te kennen 
is aan de vruchten die haar openbaar maken. Zo is het ook inder-
daad. Ieder leven, dus ook dat van de liefde, is op zich verborgen, 
maar is in iets anders openbaar. Het leven van de plant is verbor-
gen, de vrucht is de openbaring ervan. Het leven van de gedachte 
is verborgen, de uiting van het spreken is wat haar openbaart. De 
voorgelezen Schriftwoorden spreken daarom van iets dubbels, ter-
wijl ze over het ene toch alleen maar verborgen spreken. Openlijk 
bevat de uitspraak één gedachte, maar tegelijkertijd bevat ze ver-
borgen een tweede.

Laten we dus beide gedachten ter beschouwing voor het voet-
licht brengen door nu te spreken over:

het verborgen leven van de liefde en hoe je dat leert kennen 
aan zijn vruchten.

Waar komt de liefde vandaan, waar heeft ze haar oorsprong en 
aanvang, waar is de plaats waar ze verblijf houdt, vanwaar ze | uit-
gaat? Verborgen is die plaats, in het verborgene. Het is een plaats 
in het binnenste van een mens. Van deze plaats gaat het leven van 
de liefde uit, want “van het hart gaat het leven uit”26. Maar zien 
kun je die plaats niet. Hoe ver je ook doordringt, de oorsprong 
trekt zich ver en verborgen terug. Zelfs als je zo ver mogelijk door-
dringt, lijkt de oorsprong steeds nog wat verder naar binnen te lig-
gen. Net als bij de plek waar een bron ontspringt: op het moment 
dat je er heel dicht bij bent ligt ze verder weg. Van deze plaats 
gaat de liefde uit, langs allerlei wegen. Maar langs geen van deze 
wegen kun je doordringen in de verborgenheid van haar ontstaan. 
Zoals God woont in een licht27, vanwaar iedere straal uitgaat die 
de wereld verlicht – terwijl er toch niemand is die langs deze we-
gen door kan dringen om God te zien, want de wegen van het 
licht veranderen in duisternis als je je toewendt naar het licht – zo 
woont de liefde in het verborgene, of verborgen in ons binnenste. 
Zoals de bronwel met murmelend ruisende overredingskracht een 
mens lokt, hem bijna smeekt met de stroom mee te gaan en niet 
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nieuwsgierig te willen doordringen om de plaats waar ze ontspringt 
te vinden en de heimelijkheid ervan bloot te leggen; zoals de zon-
nestralen een mens nodigen om met hun hulp de pracht van de 
wereld te aanschouwen, maar waarschuwend de vermetele met 
blindheid straffen als hij zich wil omkeren om nieuwsgierig en bru-
taal de oorsprong van het licht te ontdekken28; zoals het geloof zich 
uitnodigend aanbiedt om gids te zijn voor een mens op zijn levens-
weg, maar de onbeschaamde doet verstenen die zich omkeert om 
onbeschaamd te begrijpen: zo is het de wens en het verlangen van 
de liefde dat haar verholen bron en haar verborgen leven in het 
binnenste een geheim zullen blijven, dat niemand er nieuwsgierig 
en brutaal verstorend in door wil dringen om te zien wat hij toch 
niet kan zien, maar waar hij door zijn nieuwsgierigheid voor zich-
zelf de vreugde en de zegen wel van kan verspelen. Het lijden is al-
tijd het heftigst wanneer een arts genoodzaakt is ontledend binnen 
te dringen in de meer edele en daarom juist verborgen delen van 
het lichaam. Zo is het ook het heftigste lijden en is het tegelijk het 
meest verderfelijke, wanneer iemand in plaats van zich te verheu-
gen over hoe de liefde zich openbaart, zich erover wil verheugen 
haar te doorgronden, dat wil zeggen haar te verstoren.

Het verborgen leven van de liefde is in het binnenste, ondoor-
grondelijk, en vervolgens in een ondoorgrondelijke samenhang 
met het hele bestaan. Zoals het stille meer haar diepste grond heeft 
in de verborgen bronwel, die geen oog gezien heeft, zo heeft de 
liefde van een mens een nog diepere grond, de liefde van God. Als 
er in de bodem geen wel was, als God niet liefde was, | dan was 
dat meertje er niet en evenmin de liefde van een mens. Zoals het 
stille meer donker grondt in de diepe wel, zo grondt de liefde van 
een mens onnaspeurlijk in Gods liefde. Zoals het stille meer je wel 
uitnodigt er naar te kijken, maar door zijn donker spiegelbeeld je 
verbiedt er doorheen te zien: zo verbiedt de onnaspeurbare oor-
sprong van de liefde in Gods liefde je om haar grond te zien. Als je 
die denkt te zien, dan is het een spiegelbeeld dat je bedriegt alsof 
het de grond is, terwijl het alleen maar de diepere grond verbergt. 
Zoals de vernuftige afdekking van een geheime bergplaats juist om 
die bergplaats volledig te verbergen er uitziet als de bodem, zo laat 
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