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Preek van 27 juli 2014  
gehouden in ‘De Morgenster’ in Papendrecht  
door Piet van Die 

 

TWEEZAAMHEID 

 

God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper 

voor hem maken die bij hem past. (Genesis 2, 18) 

Brief 

Als ik een huwelijksviering mag leiden, laat ik de partners ter voorbereiding 

altijd een brief aan elkaar schrijven. In die brief brengen zij onder woorden wat 

zij in de ander bewonderen en liefhebben en hoe zij hun beider toekomst zien. 

Die brief mogen zij niet aan de ander laten lezen voordat ze bij mij op 

voorgesprek zijn geweest. Tijdens dat voorgesprek lezen zij die brief hardop 

aan elkaar voor. Dat is altijd een bijzondere gebeurtenis. Vrijwel altijd worden 

er prachtige dingen gezegd die de ander ontroeren: of omdat nog nooit hardop 

gezegd werden of omdat ze nog nooit zó gezegd zijn. Ik mag dan getuige zijn 

van een fenomeen dat zo oud is als de mensheid, namelijk het wonder van de 

tweezaamheid.  

Dat is mens gebouwd is op de tweezaamheid is het thema van het tweede 

scheppingsverhaal. Het tweede? Ja, er zijn er minstens twee in de Bijbel. De 

verhalen van Genesis 1 en 2 zijn aan elkaar gelast door een latere redacteur, 

maar als je goed kijkt kun je de lasnaad nog zien. Die wordt gevormd door de 

woorden ‘Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde’. Daar begint een 

nieuw verhaal. Het verhaal ervoor is opgebouwd rond de dagen van de week, 

het tweede rond een plek: de tuin van Eden. Het eerste verhaal gebruikt de 

algemene aanduiding ‘God’ voor de Eeuwige, het tweede gebruikt de 

verbondsnaam ‘God, de HEER’. In het eerste verhaal wordt de mens als laatste 

geschapen, in het tweede als eerste. Het eerste verhaal wil laten zien dat God 

alles goed heeft gemaakt, het tweede wil laten zien hoe de mens bedoeld is, 

namelijk voor de tweezaamheid. 

Uit aarde en adem 

Dat laatste verhaal begint bij een lege aarde. Er welt al wel water uit op de 

aarde: teken dat ze vruchtbaar kan zijn. Dan gaat God aan het werk. Hij 
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boetseert uit aarde een mens. De mens is dus genomen uit stof, aarde. Tot stof 

zal hij dan ook eens wederkeren. Maar hij is niet alleen genomen uit aarde, God 

zelf blies hem de levensadem in. Waar komt de mens vandaan? Komt hij op uit 

de materie? Natuurlijk, maar dat antwoord voldoet niet. Kijk naar een baby. Als 

hij geboren wordt schieten de longen vol lucht. Waar komt het leven vandaan? 

Voor elke ouder voldoet alleen het biologische antwoord niet om hun ervaring 

van dat moment te duiden. Ze hebben het woordeloos besef: dit komt uit een 

wereld die onze macht te boven gaat. De Bijbel leert ons zeggen: het komt van 

God, God blaast ons de levensadem in. Zoals aan het eind onze levensadem tot 

God weerkeert. Bij elke begrafenis lees ik dan ook de woorden: 

 

Hier leggen wij zijn/haar lichaam neer 

En staan het aan de aarde af 

Zijn/haar levens keerde weer 

Tot God die hem/haar die adem gaf. 

 

Mens, genomen uit de aarde, maar begeestert met adem uit de hemel. 

Toen de mens door God de levensadem ingeblazen was, legde God een tuin 

aan. Een prachtig landschap met vruchtdragende bomen. In het midden twee 

bijzondere exemplaren: de boom des levens en de boom van kennis van goed 

en kwaad. Daar zal de Eeuwige straks nog op terug komen.  

Grenzeloos én eindig 

In de tuin ontsprong een rivier die zich vertakte in vier richtingen. Eén rivier 

reikte helemaal om Chiwila heen, een soort Verwegistan, onbekend land achter 

de horizon. Gods aarde is groot. De tweede rivier stroomde om Nubië heen, 

dat in Afrika ligt. En de derde en vierde waren voor Israël dichterbij: de Eufraat 

en de Tigris. De hof van Eden was dus niet ver weg.  

Toen die immense tuin klaar was, plaatste God de mens in het midden en gaf 

hem de opdracht de tuin te bewaren en te bewerken. De mens is vanouds 

tuinman, akkerman, rentmeester van Gods landgoederen. Hij mag ervan leven, 

goed van leven. Maar hem is wel een grens gesteld: de boom van kennis van 

goed en kwaad. Daarvan mag hij niet eten. Er is in de hof van Eden maar één 

gebod: de mens moet niet als God willen zijn. Daar is de mens niet op 

gebouwd: om zich de alles omvattende kennis toe te eigenen die alleen God 
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heeft. De mens is een eindig wezen. Hij moet vooral mens blijven en God God 

laten zijn. De boom is daarvan de toetssteen. Wanneer hij daarvan eet zal hij 

een grens over gaan. Over die grens zal hij zich vertillen en eraan bezwijken.  

Niet tof 

Toen zag God ineens dat er nog iets aan zijn project ontbrak: de mens was 

alleen en dat is niet goed. Niet tof, zegt het verhaal. De mens is niet compleet. 

Het ontbreekt hem aan een helper die tegelijk een tegenover kan zijn. Dat is 

beide nodig: een helper en een tegenover. De mens heeft een helper nodig die 

naast hem staat, iemand die schouder aan schouder met je leeft. Maar die 

iemand mag geen verlengstuk van je eigen wensen en behoeften worden. 

Daarom moet die helper ook een tegenover zijn: iemand die je aankijkt en 

aanspreekt en desnoods tegenspreekt.  

God schiep toen als gezelschap van de mens de dieren. En Hij was vooral 

benieuwd hoe de mens de dieren noemen zou, want de mens is taalwezen, 

geschapen naar Gods beeld. En zoals God in het eerste scheppingsverhaal met 

zijn woord de dingen en het leven schiep en ordende, zo wordt de mens 

geroepen zijn wereld te ordenen met de taal. Kijk opnieuw naar een baby. 

Gaandeweg leert het ‘mama’ zeggen en ‘papa’ om die twee wezens van elkaar 

te onderscheiden en te duiden. En dan komen er nog tienduizenden woorden 

bij. Zo gaf de mens namen aan alle dieren: ‘Havik, kameel, mug, eekhoorn, 

nijlpaard’. 

‘Dit is het!’ 

Maar de mens bleef zich alleen voelen. Je kunt een nijlpaard wel een nijpaard 

noemen, maar een nijpaard zegt nooit iets terug, laat staan iets aardigs. Nee, 

dit was het nog niet, zag God. Hij moest een nieuwe poging doen. Hij liet een 

soort verdoving over de mens komen, en gaf de mens een beminde in zijn 

slaap. Als een soort chirurg haalde hij een rib uit zijn lijf en bouwde er een 

vrouw van, een tegenover. En toen de mens wakker werd uit zijn verdoving, 

riep hij verrukt: ‘Dit is het!’ En toen wist God dat hij goed zat. Eindelijk een 

wezen waarin de eerste mens een diepe verwantschap ontdekte, maar die toch 

anders was. Alsof hij haar diep van binnen altijd al had gekend, maar tegelijk zo 

ongedacht. 
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Het verhaal van de twee mensen is niet alleen een verhaal van lang geleden. 

Het gaat door tot op de dag van vandaag, tot in mijn werkkamer waarin jonge 

mensen brieven lezen aan elkaar die nog altijd op hetzelfde neerkomen, maar 

die elke keer weer nieuw zijn: ‘Jij bent het!’ Het verhaal heeft talloze varianten. 

De filosoof Plato leverde ons het verhaal over de wederhelften over. De 

mensen waren ooit tweegeslachtelijk. Maar de goden waren jaloers op dat 

geluk en deelden de mensen in tweeën en verspreidden hen: voortaan 

moesten zij als mannen of vrouwen door het leven en op zoek naar hun 

verloren wederhelft. Het verhaal verklaart het zeurende verlangen als jij je 

wederhelft nog niet gevonden hebt. Het verhaal verklaart ook het gevoel dat je 

hebt als je de liefde van je leven vindt: het is net alsof je hem of haar diep van 

binnen al kende. De psycholoog Jung ontdekte in het onbewuste van mensen 

het animus of anima: oerbeelden van de man of vrouw die bij je past. 

Verliefdheid is niets anders dan het gevoel dat je lief past in de mal van het 

oerbeeld dat je al bij je droeg. Ook het scheppingsverhaal laat zien: de mens is 

niet gebouwd op de eenzaamheid, maar op tweezaamheid. Op ‘ik en jij’. De 

mens wordt alleen een ‘ik’ aan een ‘jij’. De mens is een relationeel wezen. We 

hebben een ander nodig: een partner, vriend of vriendin, gezelschap.  

Ik-gericht? 

Wij leven in een tijd die ‘individualistisch’ genoemd wordt. We zouden ik-

gericht zijn. Al een paar decennia spreken we van een ‘ik-tijdperk’. Maar dat is 

maar voor een deel terecht. En voor het deel waarvoor het terecht is, geldt dat 

het niet alleen van deze tijd is. Het vervolg van Genesis zal dat nog aantonen. Er 

huist in de mens vanouds een neiging om in het tegenover van de ander een 

sta-in-de-weg van het eigen geluk te zien. Maar mensen zullen andere mensen 

blijvend nodig hebben. Hun hart ophalen aan de ander. Zo is het ook vandaag. 

Er is nog veel hartelijkheid en warmte onder de mensen. Talloze 

vriendschappen bloeien op als bloemen op het veld. Geen ‘ik’ zonder ‘jij’. 

Daarom is er geen groter pijn dan wanneer je een dierbare verliest – hetzij aan 

het leven, hetzij aan de dood. Een man vertelde: ‘We hadden zo’n fijn huwelijk, 

maar nu Gerda dement is geworden, is er een einde gekomen aan het samen 

delen van ervaringen. We begrepen elkaar, aan een half woord hadden we 

genoeg. Nu herkent ze me niet meer. U weet niet hoe erg dat is. Ja, 

langzamerhand raak je er aan gewend, maar de eerste keer dat ze heel 
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vriendelijk: ‘Dag meneer’ zei, tegen mij, met wie ze meer dan vijftig jaar 

getrouwd is geweest, sneed me door de ziel. Ik ben een vreemde voor haar 

geworden’ (uit: Laura Reedijk, Het gevoel van eenzaamheid). Het is een verhaal 

van afgebroken tweezaamheid, van diepe eenzaamheid. 

 

Risico 

Met elk verlies gaat een wereld te gronde. Dat besef drong deze week eens te 

maar door toen we al die rouwauto’s zagen rijden. Het getal 298 klinkt zo 

abstract. Maar 298 keer 1 rouwauto over de snelweg maakt het ineens 

verbijsterend zichtbaar. En achter elke auto gaat een meervoud aan 

nabestaanden schuil voor wie een wereld te gronde ging.  

Wie liefheeft, gaat het risico aan daar eens een prijs voor te betalen. Hopelijk 

heel laat, maar dat is niet ieder gegeven. Wie liefheeft, loopt altijd kans de 

ander te verliezen. Maar je kan ook niet anders willen dan lief te hebben. ‘I am 

a rock,’ zong Paul Simon ooit: ik ben een rots. Met andere woorden: ‘Ik maak 

me ongevoelig, ik probeer niemand nodig te hebben.’ Maar dat lukt geen 

mens. Mensen hebben mensen nodig. Er rest ons maar één weg: met elkaar te 

leven, te genieten en zuinig te zijn op elkaar. Want elk mensenkind is behalve 

kostbaar ook kwetsbaar. We zijn een breekbaar goedje. En relaties zijn 

breekbaar materiaal. Zie daarom in de ander de levensadem van God, geschenk 

van de Eeuwige, lijf om lief te hebben, en wees ook zelf naar lichaam en ziel 

voor de ander een gave van God.  


