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Particulariteit en universaliteit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welkom  
 
Welkom aan iedereen op deze winterse zondagvoormiddag. Laten we de Liefde waarop wij 
hopen eerst gestalte geven in het kleine licht van de Paaskaars, en dan in een gebed.  
 
 
 
 

Gij naamloze, Gij onzichtbare 
Gij stem die ons roept, Gij weg die ons leidt 

Gij gezicht van de mens op die weg, 
Door u aan te spreken als de Liefde die ons gaf en geeft, 

Houden wij die liefde diep in ons hart. 
Daarom komen wij hier samen, 

Een huis vol mensen. 
Samen kijken wij uit 

Naar een wereld die van u spreekt. 
Gij adem van vrijheid 
Gij stroom van leven 

Gij flits van een nieuwe wereld 
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De ideale wereld van Plato en de schaduw ervan. 
 
Vandaag vieren we het wonderlijk samengaan van universaliteit en particulariteit.  Dat 
klinkt misschien academisch, maar we hopen toch samen te delen in verwondering en 
dankbaarheid rond deze termen. Deze viering is de laatste in een erg gevarieerde reeks 
rond inter-levensbeschouwelijke ontmoeting en dialoog. Aanleidingen daartoe waren 
enerzijds de oecumenische bidweek eind januari en anderzijds het VN-initiatief “the World 
Interfaith Harmony Week between all religions, faiths and beliefs” in de eerste week van 
februari. Bij aanvang van de reeks zongen we net als nu : 
 
 

   Dit huis vol mensen 
       Tekst: Huub Oosterhuis 
       Muziek: Antoine Oomen 

 
‘Dit huis vol mensen, weet Jij wie het zijn? Ik mag het hopen. 
Heb Jij ons geteld, ken Jij ons bij name, dan ben Je de Enige’. 

 
http://www.leerhuisenliturgie.nl/cms_files/MediaGalerij/Audio/audio_0214_00.mp3 

 
 
 
Het beeld van dat huis vol mensen bekeken we toen vanuit twee verschillende 
invalshoeken. Enerzijds zagen we het huis van een zoekend christelijk geloof zoals 
Dominicus Gent daar uitdrukking aan geeft: als een particuliere vorm, een individuele 
uitdrukking van christelijk geloven. Anderzijds zagen we het huis waarnaar het woord 
‘oecumene’ verwijst: de gehele bewoonde wereld met haar diversiteit aan 
levensbeschouwingen. Met een canon als deze, zingen we  ons verlangen uit om in die grote 
wereld niet verloren te zijn.  
Oosterhuis noteerde “Enige” met een kleine letter. Wanneer ik dit lied hier zing vanuit de 
Bijbels christelijke traditie, dan ervaar ikzelf die Enige met een hoofdletter, omdat ik er de 
Bijbelse God in (h)erken. De grote Naam, de onuitsprekelijke. Wanneer ik ditzelfde lied in 
een gemengde groep zing, vat ik de universele betekenis van het elkaar al dan niet bij name 
kennen, maar ook het diepmenselijke verlangen gekend en erkend te zijn. 
 
Het klinkt wonderlijk dat in dit lied gevraagd wordt of wij geteld zijn. Tellen, iets heel 
precies en exact. In getallen zit op het eerste zicht zo weinig leven. Toch is “tellen” als 
woord verwant met “vertellen”, met verhalen. Dat is geen spielerei in onze taal alleen. Het 
komt ook voor in andere talen, zoals het Italiaans (contare en racontare) en het Duits 
(zählen en erzählen). 
Toen Bernard ruim 10 jaar geleden een deel van de pelgrimstocht ondernam naar Santiago 
de Compostella, verwachtte ik bij zijn thuiskomst een omvattende indruk over 
pelgrimages, sabbatjaren, Santiago…  Hij vertelde echter heel concrete verhalen over kleine 
concrete ontmoetingen, faits divers. Het leek schamel, maar de rijkdom van zijn universele 
pelgrimservaring kwam juist in die verhalen tot haar recht en werd mee invoelbaar.  
Het is iets wonderlijks. Het universele wordt juist zichtbaar in het particuliere, in het 
individuele verhaal. Maar ook omgekeerd: een particulier verhaal doet ons iets verstaan 
van universele begrippen als liefde, God, mens-zijn, dood & leven. Het abstracte, het 
universele wordt geïncarneerd, krijgt vlees en bloed, maar het verwijst in die concreetheid 
toch naar dat universele.  
 
De Griekse filosoof Plato beschreef in de vierde eeuw voor onze tijdrekening universaliteit 
en particulariteit als tegengestelden. Alleen in de ideeënwereld is er echt leven in haar 
ideale en volmaakte vorm. Leven op aarde is slechts een schaduwwereld met toevallige 
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vormen van de enige echte ideale boom en de enige echte ideale vogel. Op onze aarde 
verschijnen niet het wezen van de boom of de vogel, maar slechts schaduwen. Voor Plato is 
het leven dat wij het echte leven noemen, onecht. Ons particulier leven is een 
schaduwleven. Het universele leven bestaat enkel in de ideeënwereld. Volgens de Londense 
rabbijn Jonathan Sacks staat zo’n denken haaks op het Bijbels monotheïstisch geloof. De 
bijbel begint met het verhaal over de mensheid als geheel. De eerste elf hoofdstukken gaan 
over Adam & Eva, over Kaïn en Abel, over Noach en de zondvloed en over Babel en de 
toren : oerbeelden van de mensheid als geheel. Dit zijn niet zomaar mythen die moeten 
verklaren hoe alles begonnen is. Er is méér dan dat. De bijbel doet hier wat ze elders ook 
doet: hij brengt de waarheid over via een verhaal.  
De bijbel begint met de universele mensheid en komt dan terecht bij het bijzondere, bij die 
ene man Abraham en die ene vrouw Sara en dat ene volk dat van hen afstamt. Door deze 
omkering vormt de bijbel het grote antiplatonische verhaal binnen de westerse beschaving. 
 
Tegenover Plato stelt de bijbel als het ware dat universalisme/globalisering de eerste 
groeifase is van onze morele verbeelding. De wereld van de eerste elf hoofdstukken van 
Genesis is mondiaal, een monocultuur. Op de hele aarde werd één enkele taal gesproken. 
God richt het woord tot deze wereld: hij geeft Adam een opdracht, Kaïn een waarschuwing 
en verleent aan Noah een gunst. Maar deze experimenten lopen stuk voor stuk op niets uit. 
Adam is ongehoorzaam, Kaïn wordt een moordenaar en Noach woont in een wereld vol 
geweld.  Een aangrijpend bijbelvers in het zesde hoofdstuk verwoordt Gods teleurstelling 
‘De heer kreeg er spijt van dat hij de mensen had  gemaakt en voelde zich diep gekwetst’. 
Na de zondvloed sluit God een verbond met de hele mensheid, een eerste universele 
morele code. Maar dat is niet het einde van het verhaal. Er volgt een korte passage die 
volgens rabbijn Jonathan Sacks kan gelden als parabel voor onze tijd.  
 
We luisteren naar die passage op de drempel tussen de universele geschiedenis van de 
mensheid en de particuliere, concrete geschiedenis van de individuele mens. 
 
  
De toren van Babel(Gen 11,1-9) 
 
[1] Alle mensen op aarde spraken één taal en gebruikten 
dezelfde woorden. [2] Nadat ze uit het oosten 
weggetrokken waren, vonden ze een vlakte in Sinear* en 
vestigden zich daar. [3] Zij zeiden tegen elkaar: ‘Kom, 
laten wij tegels maken en ze harden in het vuur.’ De 
tegels gebruikten zij als bouwstenen, met asfalt als specie. 
[4] Nu zeiden ze: ‘Laten wij een stad bouwen met een 
toren, waarvan de spits tot in de hemel reikt; dan* krijgen 
wij naam en worden wij niet over de aardbodem 
verspreid.’ [5] Toen* de heer neerdaalde om de stad en 
de toren die de mensen bouwden, te zien, [6] zei Hij: ‘Nu 
zijn ze één volk en spreken zij allen dezelfde taal. Wat zij 
nu doen is nog maar een begin; later zal geen enkel plan 
van hen meer te stuiten zijn. [7] Laten Wij neerdalen en 
verwarring brengen in hun taal, zodat de een niet meer 
verstaat wat de ander zegt.’ [8] En de heer dreef hen 
vandaar naar alle kanten de hele aardbodem over, en er 
kwam een einde aan de bouw van de stad. [9] Daarom 
noemt men die stad Babel*, want de heer heeft daar 
verwarring gebracht in de taal van alle mensen, en hen 
vandaar over de hele aardbodem verspreid. 
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We horen dit verhaal vaak verduidelijken als iets jammer, iets wat kapot gegaan is, een 
probleem dat ontstaan is door de overmoed, de hoogmoed van mensen. De joodse rabbijn 
Sacks geeft een andere interpretatie. De mensen in de vlakte van Sinear doen een 
technologische ontdekking: ze leren hoe je bouwstenen maakt door klei te drogen. Zoals 
vaak gebeurt na een technologische sprong voorwaarts, concluderen mensen dat ze nu de 
macht van de Goden hebben. Niet langer onderworpen aan de natuur maar meester erover. 
Een totalitaire beweging zoals we ze in de geschiedenis altijd opnieuw zien. Een poging om 
een kunstmatige eenheid op te leggen aan een door God geschapen verscheidenheid. Dat is 
precies wat er moeilijk is aan deze vorm van globalisering, van universalisme. 
 
Babel, het eerste mondiale project is het keerpunt in het Bijbelse verhaal. Het verhaal 
eindigt met de opdeling van de mensheid in een menigte van talen, culturen, volken en 
beschavingen. Gods verbond met mensen is niet opgezegd maar God richt zich vanaf dan 
op een concrete familie, een concreet volk. Volgens de Londense rabbijn Jonathan Sacks is 
er niet één God en daarom ook niet slechts één toegangsweg tot zijn/haar aanwezigheid. 
Integendeel de eenheid van God is te vinden in de diversiteit van de schepping.  
Het eigenlijke en echte voorwerp van onze verwondering is niet de Platonische oervorm 
van “het boomblad”, maar de 205.000 verschillende soorten die werkelijk bestaan; niet het 
wezen van “de vogel”, maar de 9000 vogelsoorten die we nu kennen; niet de metataal die 
alle talen omvat, maar de 6000 talen die nu nog over de wereld worden gesproken. 
Tegelijk is het een onvatbaar wonder dat we een boom herkennen in een kleine struik of 
een wonderlijke hoop van takken en bladeren;  dat we in de individuele mus een universele 
vogel herkennen; dat er gewoon zoiets als taal bestaat tussen mensen.  
Wanneer we de  verscheidenheid niet als een probleem zien, maar als een mooi wonder, 
maakt dat een vruchtbaar en deugddoend samenleven mogelijk. Dat mochten we vorige 
week ervaren op de oecumenische viering in de st. Jozefkerk. 
 
Uit het samengaan van universaliteit en particulariteit spreekt een groots verlangen naar 
verbondenheid enerzijds en persoonlijk aangesproken worden anderzijds. We zingen in 
deze particuliere gemeenschap dat het verlangen naar dit samengaan aangestuurd en 
bevorderd mag worden door die Enige, door de Geest, de grote adem van al wat leeft.   
lied ‘adem in mij en in heel de wereld’ K 72 
 
 
 

   Adem in mij 
Tekst: Anton Rotzetter 

Muziek: Berre van Thielt 
 

Gij, adem van de vrijheid, adem in mij en in de hele wereld. 
Gij, stroom van het leven, stroom in mij en in de hele wereld. 

Gij, flits van een nieuwe wereld, flits op in mij, en in de hele wereld. 
Gij, donder van gerechtigheid, dreun in mij, en in de hele wereld. 

Gij, roos van vrede, bloei in mij, en in de hele wereld. 
Gij, frisse wind, waai in mij, en in de hele wereld. 

Gij, Geest van God, doordring mij,en de hele wereld 
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Uitersten die heel dicht bij elkaar liggen. 
 
“Eigenheid, particulariteit” tegenover “universaliteit, wat algemeen menselijk is”. Die twee 
liggen dichter bij elkaar liggen dan we soms beseffen. Ik hoor het Bernard nog zeggen: het 
meest particuliere is ook het meest universele. En ik moest onmiddellijk denken aan de 
roman van L.P. Boon, met priester Daens als hoofdpersoon en zijn broer Pieter als verteller. 
Is er een eigener en meer locale wereld dan het kleine Aalst? Toch ging de film de wereld 
rond. Net zoals ooit de verfilming van Een blijde dag, een roman van Streuvels, over de 
katholieke weeshuizen aan het begin van vorige eeuw. Het waren gevangenissen die meisjes 
dom hielden, grijs, onderdanig, ver van kennis en keuze. En net dat kleine stukje verborgen 
Vlaanderen bleek zo universeel dat de televisiefilm een Oscarnominatie kreeg. 
 
De kunst is dat we leren kijken naar de andere oever dan die waar we staan. Hoe komt het dat 
deze oude ritus van de eucharistie mij aantrekt? Ik, die mij jaren -en nu nog- gebaseerd heb 
op mijn rationele, kritische verstand, en niet goed weg weet met het woord geloven. Ik ben 
hier aangekomen in de zondagsvieringen, jaren geleden, omdat ik op mijn eentje, al lezend en 
zoekend, niet genoeg verder kwam. Ik had een gemeenschap nodig. Vreemd toch dat je 
anderen nodig heb voor zo iets heel particulier als je innerlijk zoeken, mensen om tussen te 
zitten en om mee te zingen. 
 
Dat laatste was groter dan ik dacht. Ik zong de grote woorden van die liederen, mee met de 
anderen en gedreven door piano en cantor: Wij vieren hier wat nog niet is, verzoening en 
verrijzenis, dat wij tot rust gekomen zijn, verlost van doodsangst en van pijn; Wie heeft 
brood genoeg voor zo’n grote hongerige menigte…. maar tegelijk: Voor kleine mensen is hij 
bereikbaar, hij geeft hoop aan rechtelozen…. en ook:  Wij zullen kennen, zoals wij gekend 
zijn… Voor een zoeker als ik waren dat profetische woorden. Het waren poëtische woorden, 
en ook dat trof mij midden in mijn hart, want poëzie is een taal die geen onderscheid maakt, 
die alles met alles verbindt, in een zoektocht naar de verloren eenheid. 
 
Dat zijn universele woorden. Zij mogen groot zijn. Zij moeten groot zijn. Maar omdat wij ze 
zingen, krijgt onze kleinheid er een plaats in. Net zoals in brood en wijn, die voor iedereen 
zijn, zonder onderscheid. En in de kaars, die het grote, utopische licht geeft van Pasen. En in 
de vrede die we aan onze buurvrouw en buurman wensen, maar eigenlijk aan de hele wereld, 
zo universeel groot moet en kan die vrede zijn. 
 
Door naar de vieringen te komen heb ik begrepen dat ik beter langzaam wortels krijg in iets 
dat veel groter en universeler en ouder is dan mezelf, dan dat ik alleen blijf met mijn 
particulariteit, en meeloop met de waan van de dag, of vastloop in mezelf. En het mooie is dat 
die wortels niet ergens in een kluis liggen, bedekt met goud, maar enkel wortelen in 
mensengrond, in kleine particuliere mensen. 
 
Ik blijf het, met mijn kritische verstand, een vreemde ervaring vinden te bidden in een 
viering. Het hele grote zo rechtstreeks aanspreken... ik heb er nauwelijks woorden voor, ik 
durf er geen woorden voor te hebben, uit een mengeling van ongeloof en eerbied. In elk geval, 
de toon van de viering verandert erdoor. Het lijkt of de wereld heel wijd wordt als er een 
gebed uitgesproken wordt. Het lijkt of ikzelf heel wijd word en er iets heel universeels kan 
binnenkomen. Het raakt mij dat wij die diepe menselijke goedheid, die diepe gegevenheid van 
deze wereld mogen aanspreken zoals wij onze geliefden aanspreken. Dat schept een diepe 
ruimte, schept mogelijkheid, een kans, een nieuw begin zelfs.  Wat er nadien mee gebeurt, is 
geen magie, geen toverformule. Dat is weer de kleine particuliere wereld die hopelijk wat 
meer van die openheid, van dat begin, zal tonen. 
 
Dat uitersten zo dicht bij elkaar liggen, dat kunnen we ook leren in de poëzie. De poëzie hoeft 
niet logisch in te delen, daar kan het hele kleine een spiegel zijn van het hele grote. Zoals het 
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blaadje van Gezelle, u kent dat gedicht wel: “Er viel ne keer een bladje op ’t water.” Een klein 
bladje dat valt en drijft op vloeiend water, dat kleine bladje spreekt van de vreugde van een 
grote hemel.  Dit boek in onze handen, zegt de boeddhist Thich Nah Hanh: “wolken hebben 
water gebracht voor het zaad dat groeide en boom werd en hout en dan papier;  in deze 
bladzijden in mijn handen raak ik de grote wolken aan.” Kijk, dat is poëtisch kijken. We 
hoeven daarom niet allemaal gedichten te lezen, maar een beetje meer poëtisch, verbindend 
leren kijken, zal ook al helpen.  
 
 
 
Dat we zien dat een mens klein is, maar zijn droom van gerechtigheid groot. 
Dat we zien dat een blad klein is, maar dat het alle licht van de zon er in opvangt, tot het net 
niet overloopt. 
Dat we horen dat de zang van de merel een hele avond vult. 
Dat we zien dat een kind klein is, maar de lieveling is van het leven. 
Dat elke mens die we ontmoeten een vraag is, en een antwoord. 
Dat als we ademen, we elke keer opnieuw geboren mogen worden. 
 
 

 

 Er is in ieder deel 
Tekst: Abel Herzberg 

Muziek: Bernard Huijbers 
 

Er is in ieder deel een deel  
Van het ondeelbare geheel,  
Gelijk in elke kus, hoe kort,  

Het hele leven meegegeven wordt. 
 
 

 
 
Tafelgebed 
 
Rond deze tafel van brood en wijn spreken we in het tafelgebed van vandaag de Enige aan 
als “Gij die de stomgeslagen mond verstaat van alle stervelingen die wij zijn”. Mensen 
worden sprakeloos van lijden en onrecht, maar gelukkig ook sprakeloos van wat mooi en 
wonderlijk is. We zijn dan met verstomming geslagen. 
 
“Al die stervelingen die wij zijn” elk individu, elk particulier leven hier aanwezig wordt 
begrepen door die Gij. Maar evengoed kan je de klemtoon op het woord ‘wij’ leggen, zoals 
elk individu op zich ook die ‘wij’ is. Mensen kunnen zò empathisch in het leven staan, dat 
zij leven & lijden van stervelingen kunnen invoelen, dat mensen zodanig present zijn dat 
leven universeel wordt, gedeeld wordt. Dat is het leven waarvan we geloven dat Jezus, die 
unieke man uit Nazareth, ons op zijn particuliere wijze heeft voorgeleefd. 
 
Mogen wij hier rond deze eenvoudige tekenen die naar leven en dood van Jezus verwijzen -
brood en wijn- als gemeenschap zo open staan op mens en wereld, dat we de universele 
verbondenheid met alle stervelingen intens ervaren. 
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 Gij die de stomgeslagen mond verstaat. 
        Tekst: Huub Oosterhuis 
       Muziek: Antoine Oomen 

 
Gij die de stomgeslagen mond verstaat 

van alle stervelingen die wij zijn, 
wij roepen U de naam toe van een mens, 
Jezus, de zoon der mensen, Uw geliefde. 

  
Nooit sprak een mens als Hij  

in Hem verstonden wij Uw bestaan, 
de zin van ons bestaan. 

Hij is Uw Woord geweest, 
Hij heeft volbracht alle gerechtigheid, 

een mens voor allen. 
  

Om zijnentwil zie ons, dit uur bijeen 
Zie alle stervelingen van de wereld,  

waar onze doden zijn, verkoold, verwaaid, 
vragen wij U: hebt Gij hen nog gezien ? 

  
Waarom genadeloos vernietigd worden  
de armsten van de wereld, uw geliefden; 

waarom wij die met weinigen bezitten 
wat allen toebehoort, Uw Woord niet doen, 

  
geen wereld maken die in vrede is, 

een nieuwe orde van gerechtigheid- 
Gij die ons hebt gezegd wat leven is: 

te doen wat goed is, recht, elkaar bevrijden. 
Gij die dit woord ons ingegeven hebt, 

een bron van kracht en moed en zeker weten. 
Gij die het licht in ons geschapen hebt: 
dat niet de duisternis ons overmeestert. 

  
Dat niet het laatste woord is aan de dood, 
Gij die tot hier ons vasthoudt in dit leven, 
Gij die ons afgestemd hebt op Uw stem, 
Gij die ons hebt geschapen naar U toe, 

  
Gij die ons zocht nog voor wij om U riepen 
Gij die gezegd hebt dat Gij ons zult vinden, 

wij roepen U de naam toe van uw mens, 
Israël, deze aarde, Uw geliefde. 

 
Laten wij, kleine mensen, elkaar de grote vrede wensen die deze wereld zo nodig heeft. 

Uittochtlied:  
tekst : Huub Oosterhuis 
muziek: Anoine Oomen 

 
Alsof de richting ons is ingeschapen…. 

 
www.leerhuisenliturgie.nl/cms_files/MediaGalerij/Audio/audio_0106_00.mp3 


