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Preek van 12 oktober 2014  
gehouden in ‘De Morgenster’ in Papendrecht  
door Piet van Die 

 

EENZAAMHEID 

 

Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien. (Johannes 16,22) 

Duurt het niet erg lang? 

Jezus sprak over het verdriet van zijn leerlingen. Maar bij zijn kerk van de 21ste 

eeuw heeft de leegte die hij achterliet vooral twijfel opgeroepen. Hij beloofde 

terug te komen. Maar na zijn hemelvaart ging het gordijn tussen hemel en 

aarde weer dicht. Gaat het ooit nog open? De komst van Christus laat nu al 

bijna 2000 jaar op zich wachten. De eerste leerlingen van Jezus stonden nog op 

de toppen van hun tenen op de uitkijk. Maar gaandeweg kreeg de christenheid 

daarvan kramp in de kuiten. Het ging maar duren en duren. En zoals de zee zich 

na de vloed terugtrekt bij eb, zo slonk de verwachting en zakte het geloof in de 

komst van Christus weg zoals water wegzakt in zand. Er restte alleen een leegte 

die zich vulde met vragen. 

Heeft Jezus zich niet vergist toen hij een spoedig weerzien beloofde? ‘Dat kan 

niet,’ zegt u misschien, ‘Jezus kan zich niet vergissen.’ Maar laten we dat niet te 

snel zeggen. Albert Schweitzer, die behalve dokter ook respectabel 

Bijbelgeleerde was, is beroemd geworden met de stelling dat Jezus elk moment 

de voltooiing van Gods nieuwe wereld verwachtte. De eerste leerlingen die 

gespannen op zijn wederkomst wachtten, hadden dat niet zelf verzonnen. Ook 

de schrijver van het laatste boek in de Bijbel, hoorde het in een visioen Jezus 

een paar keer zeggen: ‘Zie, ik kom spoedig.’ Het is zelfs het allerlaatste woord 

van Christus in de Bijbel. Prachtig slot, maar hoe spoedig is spoedig? Er viel 

daarna een stilte die nu al 20 eeuwen duurt. 

De opstanding en Pinksteren 

Nou ja: ‘stilte’. Niet helemaal natuurlijk. Het was ook nog een keer Pinksteren 

geworden. De Geest was uitgestort. Dat kun je ook een vorm van ‘komen van 

Christus’ noemen. Jezus verliet zijn leerlingen, maar gaf hen zijn Geest. En denk 

ook eens aan de opstanding. Daar zouden de woorden van Jezus (‘ik zal jullie 

terugzien’) ook op kunnen slaan. De dood van Jezus zou zijn leerlingen 
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vertwijfeld achterlaten. ‘Maar kort daarna zien jullie mij terug,’ beloofde hij. 

Dan mag je denken aan de opstanding. Dat is het gekke in het 

Johannesevangelie: het weerzien van Jezus kan slaan op de opstanding én op 

Pinksteren én op de wederkomst. Het kan alledrie tegelijk! Het loopt bij 

Johannes door elkaar. Hij is dan ook meer mysticus dan systematicus. Meer een 

dichter dan een journalist. Bij niemand kan Pasen en Pinksteren op één dag 

vallen, behalve bij Johannes. Letterlijk. In zijn versie van het evangelie blies 

Jezus op de eerste Paasdag zijn Geest op zijn leerlingen. Met Pasen was het ook 

meteen Pinksteren.  

Met de opstanding zag Jezus zijn leerlingen dus weer. Eind goed, al goed. 

Probleem opgelost, zou je zeggen: Jezus had het over zijn opstanding! 

Ho even. Dat gaat te snel. Want het verschijnen van Jezus na zijn opstanding 

stond in het teken van opnieuw verdwijnen. Hij bleef niet, hij ging opnieuw 

weg. ‘Maar dan hebben we zijn Geest nog,’ kun je zeggen. Ja, maar ook die zal 

in zekere zin verdwijnen. Dat zie je in het boek Handelingen. Handelingen der 

apostelen heet het eigenlijk voluit. Maar het boek begint eerder als 

Handelingen van de Geest. Het is de uitgestorte Geest die de regie heeft. De 

werking van die Geest is nog voor iedereen duidelijk. Toen de apostel Paulus op 

weg ging om overal het evangelie te verkondigen, liet de Geest hem weten 

waar hij heen moest. ‘Hier linksaf, Paulus, daar rechtdoor, en bij Galatië weer 

linksaf.’ Maar gaandeweg worden de signalen minder duidelijk. Paulus moest 

terugvallen op de vraag: wat zou Jezus gedaan hebben? De Geest had hem wel 

op weg geholpen, maar gaandeweg geleerd om op eigen benen te staan. De 

Handelingen van de Geest worden geleidelijk de Handelingen der apostelen. De 

Geest is er nog wel, maar het wordt minder duidelijk wie er werkt: hij of wij. De 

Geest duikt onder.  

De kerk is ook eenzaam 

Eenzaamheid – bij dat woord denk je altijd aan mensen: mensen die niemand 

hebben. Maar waarom ook niet eens denken aan de kerk? Ook na Pinksteren is 

de kerk altijd wat verweesd gebleven. We missen een duidelijke stem, een 

eenduidige richting, een stabiel kompas. Daarom is er zoveel verdeeldheid en 

verwarring in en tussen kerken. Daarom zijn er ook zoveel mensen zoekende. 

We weten het niet zo goed meer. ‘Kerktorens wijzen nog maar heel vorozichtig 

naar omhoog’, schreef een dichter (Klaas de Jong). Kortom, was God maar eens 
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wat duidelijker! Maar God lijkt afwezig of op z’n minst gehuld in stilte. 

Eenzaam? De kerk is eenzaam! 

En als we daarvan niet overtuigd zijn, dan waait die eenzaamheid ons wel 

tegemoet via individuele mensen waaruit de kerk bestaat. Want daar kom je 

eenzaamheid nog volop tegen. Wat is eenzaamheid? Het gevoel alleen te zijn? 

Och, dat kan óók heerlijk zijn. Iemand zei: ‘Als je na een vakantie weer 

thuiskomt, dan valt de leegte op je.’ Maar een ander zei: ‘Ik vind dat juist 

heerlijk. Eindelijk weer eens alleen.’ Dezelfde soort situatie, maar een groot 

verschil van beleving. Eenzaamheid is een subjectieve zaak.  

Maar geen groter en onomstotelijker gevoel van eenzaamheid dan de ervaring: 

nu ik God het hardste nodig heb, is Hij het verste weg. Dat is de ervaring 

waarmee je in het pastoraat met regelmaat geconfronteerd kunt worden. Er is 

geen troost tegen deze verlatenheid opgewassen. Misschien hebt u in uw leven 

het omgekeerde meegemaakt en juist de helende áánwezigheid van God 

ervaren. Van harte gefeliciteerd! Maar pas er voor op om te denken dat die 

ervaring overdraagbaar is. Je kunt er de leegte van de ander niet mee vullen. 

Diens gevoel van verlatenheid zal er alleen maar groter door worden.  

De mensen die verslagen zijn, ontredderd, de gebrokenen van hart – ze zijn in 

elke kerk de open wond die ons eraan herinnert dat de God in wiens 

aanwezigheid we geloven of willen geloven, soms zo bitter afwezig lijkt.  

Kruis en opstanding 

Die ervaringen van Gods afwezigheid mogen we niet verdonkermanen. En ook 

niet op goedkope wijze wegmasseren. Maar misschien kunnen we wel dit 

doen: deze ervaringen plaatsen binnen het perspectief van het evangelie. Dat 

betekent dat we ze plaatsen binnen het kader van de weg die Jezus zelf is 

gegaan. De grondwoorden voor die weg zijn: kruis en opstanding. Aan het kruis 

leed Jezus zelf onder de bittere ervaring dat God hem verlaten had. Toen hij 

zijn Vader het hardste nodig had, was Hij het verste weg. Hij stierf dan ook als 

een ontredderde, een gebrokene. Hij die steeds het verlorene had gezocht, 

ging zelf als een verlorene ten onder in de dood. Maar God diepte hem op uit 

de dood en bracht hem aan het licht als zijn meest trouwe kind. Met 

terugwerkende kracht bleek toen dat de ervaring van godverlatenheid niet het 

laatste woord had. De weg door het donker was de weg naar het licht. En Jezus 

werd aan de mensen teruggegeven als een teken dat je nooit zo diep verloren 
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kunt zijn, dat God er niet meer bij kan. Er is geen dal zo diep of Jezus kent het 

van binnenuit. Juist daar kun je hem dus tegenkomen. 

Geloven voelt soms aan als kruisdragen. Maar in dat kruisdragen ben je niet 

alleen. ‘Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien.’ Waarom zou dat 

niet slaan op onze kruiservaringen? Hij zei niet: ‘Dan zullen jullie mij zien’. Hij 

zelf blijft vaak verborgen. Maar: ‘Ik zal jullie zien.’ Wij blijven voor hèm niet 

verborgen.  

Perspectief 

 ‘Jullie’ – Jezus sprak niet tegen individuen maar tegen een collectief. Nu kun je 

ook samen met anderen nog alleen zijn. Ook in een volle kerk kun je je verloren 

voelen. Maar in het collectief loop je de grootste kans Jezus tegen te komen. 

Daarom hebben we elkaar nodig. Hier in onze geloofsgemeenschap, maar ook 

wereldwijd. Om met elkaar te herinneren aan het perspectief van het 

evangelie. Om er elkaar mee te bemoedigen. 

‘Perspectief’ zeg ik. Van perspectief tekenen op de middelbare schooll herinner 

ik me dat je daarvoor op de horizon een verdwijnpunt moet kiezen. Alle lijnen 

in je tekening of schilderij moeten dan gericht zijn op dat verdwijnpunt. De 

schilder Vermeer deed dat waarschijnlijk met een spijkertje dat hij aanbracht in 

het schilderij. Van daaruit trok hij touwtjes over zijn schilderij om langs die 

touwtjes heel precies het perspectief te schilderen. Daarna haalde hij het 

spijkertje uiteraard weg. Maar er bleef een piepklein gaatje over in het linnen.  

Jezus is ons verdwijnpunt. Je ziet hem zelf niet of nauwelijks meer. Maar hij zit 

in de lijnen van ons leven.  

 

 

 

 

 


