
Thema:  Als een mantel om mij heen geslagen. 
Maar van wie is die mantel?

Inleidende woorden

Als een mantel om mij heen geslagen, zo is mijn God, dicht Huub Oosterhuis.

Een schitterend beeld, dat ik graag bij de voorbeden gebruik omdat het de warme, goddelijke 
bescherming uitdrukt.
Vertaald in de menselijke wereld, zie ik een Italiaanse hulpverlener die een verkleumde vluchteling 
uit een zinkend bootje haalt en omringt met een thermische deken. Of een moeder die met haar 
lichaam haar baby beschermt tijdens een bombardement.
Dat gevoel.
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En, misschien banaler: galante heer doet zijn jasje uit om die om de schouders van een van de kou 
rillende vrouw te draperen..
Ze zijn er nog, allemaal: galante heren, Italiaanse hulpverleners en de Eeuwige zelf.

De behoefte beschermd te worden, door een ander voor gevaar en kou beschut te worden: het is een 
oeroude behoefte die in religie en cultuur vaak wordt beantwoord door …vrouwelijke gestalten.
Ik wil er vandaag vier van die gestalten bekijken, met de vraag: in hoeverre spreken ze ons aan, in 
hoeverre beantwoorden ze aan wat wij soms nodig hebben? Of zijn wij zo autonoom dat we geen 
bescherming meer nodig hebben?

Bijbellezing: Spreuken 8: 22 – 36 God en de Wijsheid
22 De Heer had mij, Wijsheid, al gemaakt voordat hij de hemel en de aarde maakte. 23 Ik ben 
helemaal in het begin gemaakt. Nog voordat er iets anders was, nog voordat de aarde bestond. 24 Ik 
was er al toen de zee er nog niet was. En toen er nog geen water door de rivieren stroomde. 25 Ook 
de bergen bestonden nog niet, en er waren nog geen heuvels. 26 De Heer had de aarde en de velden 
nog niet gemaakt. Er was nog geen zandkorrel te vinden. 27 Ik was er al toen de Heer de hemel 
maakte. En toen hij een grens maakte tussen het water en de lucht. 28 Ik was er al toen de Heer de 
wolken een plaats gaf aan de hemel. Ik was er al toen het water overal begon te stromen. 29 Toen de 
Heer grenzen maakte voor de zee, en de zee hem moest gehoorzamen. Ik was er al toen de Heer de 
aarde stevig vastzette. 30 Ik was zijn lieveling. Het was heerlijk om bij hem te zijn, elke dag 
opnieuw. 31 Ik was blij met de aarde en met alle mensen! 

Een vrouwelijke, goddelijke figuur in de hemel

De wijsheid die God opvrolijkt, is in de Bijbel een vrouwelijke figuur. In een andere tekst wordt 
verteld dat de Wijsheid een mooie jonge vrouw is, die God door haar dans zo bekoort dat hij acuut 
een zaadlozing krijgt en de wereld schept. 
Deze vrouwelijke gedaante vertegenwoordigt de vroegere vrouwelijke partner van de God El 
(Elohim), de mannelijke Schepper. Door de overwinning van het patriarchaat verdween die 
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oergodin werd zij vakkundig weggemoffeld. Daarom bidden we het Onze Vader en niet een Onze 
moeder. 
God de Vader wordt dus zelf omringd door de Wijsheid. Die hem omringt met schoonheid en 
vreugde en hem inpireert.
En de mensen? God zorgt dat zij concreet worden omringd door zijn aanwezigheid: de Sjechina. 
Een berschermende gestalte die in de woestijn zorgde dat het volk Israel de weg niet kwijt raakte 
(de wolkkolom) en ‘s-nachts niets te vrezen had (de vuurzuil). 40 jaar-bescherming. 

Sophia en wij
De wijsheid –Sophia in het Grieks – liet haar sporen na zowel in de 
filosofie als in de godsdienst. In het Oosterse christendom wordt de 
Wijsheid een heilige maagd net als Maria. Denk aan de Haggia 
Sofia, de heilige Sophia in Istanbul. En altijd komt mee die 
beschermende kracht , die taak om mensen beschutting te geven, dat 
vermogen om als kompas en pleisterplaats te fungeren. Kennelijk is 
er een natuurlijke, eeuwige behoefte eraan. 
Geldt dat ook voor ons? 
Dat is een moeilijke vraag in een samenleving die autonomie in 
leven en dood hoog in het vaandel heeft, mensen vooral op het hart 
te drukken dat ze het zelf moeten doen, eventueel met hulp van 
anderen. Indien nog sprake van overgave is, dan is dat overgave aan 
onafhankelijkheid en zelfbestuur.

Persoonlijk vind ik dat te kort door de bocht. Hebben we geen behoefte meer aan bescherming, aan 
beschutting?

De schutsmantel van Maria
Nu weet ik dat de meesten van u, als geaarde protestanten, niets met 
Maria hebben. Dat begrijp ik maar dan mist u veel, namelijk de 
erfenis van al die beschermende vrouwelijke gedaanten. 
Alle dogma’ s over Maria kunt u vergeten, maar niet waar ze voor 
staat. Kijk naar deze afbeelding van Maria. Ze draagt haar 
schutsmantel, waaronder mensen kunnen schuilen. Als een mantel 
om mij heen geslagen. 
Laat eens die houding, dat gebaar tot u doordringen. En als de 
afbeelding niet voldoende is, probeer het met de muziek.
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Lady Boeddha 
Je hoeft niet in een archetype te geloven om te begrijpen 
waarom mensen uit diverse tijden en culturen verknocht 
zijn aan bepaalde beelden, aan bepaalde gedaanten. Je 
hoeft ook niet vormen van deze archetypes te aanbidden. 
Dat kan, maar dat kan ook niet.
Wat wel belangrijk is, is na te gaan bij jezelf of de 
kennelijk universele behoefte om een bepaald gevoel te 
vertalen in taal of teken, niet voor jou geldt. Zonder 

bescherming kan een kind niet volwassen worden. 

Maar kan een volwassene zelf echt leven zonder bescherming, zonder beschutting, van wie of wat 
dan ook? Zonder, zo nu en dan, een mantel om zich heen geslagen?
Ik kan dat niet en kom daar eerlijk voor uit.
Daarom, daar in Danang, heb ik tot Lady Boeddha gebeden. Een wees gegroetje, met het verzoek 
zelf voor de vertaling te zorgen.

Een vrouwelijke archetype
Je hoeft niet in een archetype te geloven om te 
begrijpen waarom mensen uit diverse tijden en 
culturen verknocht zijn aan bepaalde beelden, aan 
bepaalde gedaanten. Je hoeft ook niet vormen van 
deze archetypes te aanbidden. Dat kan, maar dat 
kan ook niet.
Wat wel belangrijk is, is na te gaan bij jezelf of de 
kennelijk universele behoefte om een bepaald 
gevoel te vertalen in taal of teken, niet voor jou 
geldt. Zonder bescherming kan een kind niet 
volwassen worden. Maar kan een volwassene zelf 
echt leven zonder bescherming, zonder beschutting, 

van wie of wat dan ook? Zonder, zo nu en dan, een mantel om zich heen geslagen?
Ik kan dat niet en kom daar eerlijk voor uit.
Daarom, daar in Danang, heb ik tot Lady Boeddha gebeden. Een Weesgegroetje, met het verzoek 
aan Maria voor een vertaling te zorgen. 

Dat lukt vast!
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