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Preek van 14 december 2014, Derde Advent 
gehouden in de Bethlehemkerk in Papendrecht  
door Piet van Die 

 

GEEN SCHEPSEL ZAL MEER SCHIPBREUK LIJDEN 

 

Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten 

en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. (Jesaja 65,23) 

 

Gods werk moet door hem zichtbaar worden. (Johannes 9, 3) 

 

Een mens is het meest kwetsbaar in zijn kinderen. Er is dan ook geen tragischer 

lot dan het verlies van een kind. Maar vlak het verdriet van broertjes of zusjes 

ook niet uit. Ted van Lieshout schreef het gedicht ‘De laatste dag van mijn 

broertje’. Daarin schrijft hij dat hij niet wist wat hij moest doen of zeggen. Hij 

zag de eerste haartjes op de kin van zijn zieke puberbroertje. Hij liet ze hem 

zien in een spiegel, maar had er alleen meteen spijt van. Het gedicht eindigt zo: 

 

Hij wilde geen bezoek meer. Wij waren gekwetst. 

Hij hield alvast wat minder maar van ons. 

Dan viel het afscheid niet zo zwaar. Dat weet ik nu. 

 

De baard kwam niet meer af. Ik herken zijn stem nog 

soms, als ik lach. Dan luister ik geschrokken, 

maar alleen in de stilte is er iets voorgoed voorbij. 

Amputatie 

Na elk overlijden valt er een stilte waarin de verpletterende werkelijkheid 

schoksgewijs door gaat dringen: hij of zij komt nooit meer terug. Op die 

werkelijkheid zijn wij niet gebouwd. Daarom praten nabestaanden vaak nog 

tegen een overledene – bij een graf of een foto. ‘Is dat niet raar, dominee?’ – 

‘Nee, dat is niet raar. Je bent niet de enige.’ Begrijpelijk, want je hersenen 

reageren alsof die ander er nog is. Opeens herken je je dierbare in iemand op 

straat of zie je hem of haar in een verschijning – ook niet raar trouwens, 

tenminste, als het maar niet dagelijks gebeurt. Of je schrikt van je eigen lach, 

zoals in het gedicht. De vergelijking is veelgebruikt: verlies is als een amputatie. 
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Net zoals je hersenen na een amputatie nog reageren alsof het afgezette been 

er nog is (het jeukt of het doet pijn), zo reageren je hersenen vaak alsof de 

andere er nog is of elke moment terug kan komen. Je brein kan het 

eenvoudigweg niet verwerken.  

Maar het minst is een mens nog gebouwd op het verlies van een kind. Het 

klopt niet. Het is letterlijk onvoorstelbaar. Er zijn geen woorden voor. En neem 

dat laatste ook maar letterlijk. Voor kinderen zonder ouders is een woord: 

‘wezen’. Voor de man of vrouw die zijn of haar partner verliest ook: we 

noemen hen ‘weduwe’ of ‘weduwnaar’. Maar hoe noem je ouders die een kind 

verloren? Er zijn geen woorden voor.  

Een berglandschap 

Het lijkt alsof die verschrikking ook in de woorden van Jesaja het meest 

opklinkt. Tot twee keer toe noemt hij het verlies van kinderen. Kennelijk was 

het ook voor hem het meest schrijnend. Voor hem? Nou ja, ik moet natuurlijk 

zeggen: voor God. Want God is hier aan het woord. ‘Zie, ik schep een nieuwe 

hemel en een nieuwe aarde’ - zoiets kan alleen de Eeuwige zeggen. Toch 

worden de woorden van God ook gefilterd door wie Jesaja was. En daar is niks 

mis mee. Woorden van God komen zelden rechtsreeks. Ze zijn eerst door 

mensen heengegaan en alleen zo vinden ze hun weg door de wereld. De 

openbaring kan niet anders dan door de ervaring van mensen heengaan.  

Dat merk je ook bij Jesaja. Hij biedt geen keurige luchtfoto van de nieuwe 

hemel en nieuwe aarde. Iemand vergeleek het zicht van profeten eens met het 

uitzicht vanaf een hoge berg over een landschap met andere bergen. De eerste 

berg zie je heel goed. Maar de achterkant en het dal dat tussen die eerste en 

de tweede berg ligt zie je niet meer. Je ziet dus ook niet hoever de bergen 

onderling van elkaar af liggen. En van de bergen achter de eerste berg zie je 

alleen de top. Zo tekenen ook profeten de toekomst als één panorama, maar 

spreken ze over verschillende perioden – de één wat dichterbij en de ander 

verder weg. En van sommige perioden ziet de profeet alleen het ‘topje’.  

In taal van zijn tijd 

Zo is het ook bij Jesaja. Hij ziet de toekomst. Maar een deel van die toekomst is 

al dichtbij, namelijk de terugkeer uit de ballingschap. Dat is de berg die hij het 

beste ziet. ‘Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen’ – dat is vooral goed 
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nieuws voor de ballingen wier huizen aan vijanden gegeven waren. Maar in het 

plaatje van Jesaja zijn er ook ‘bergtoppen’ veel verder weg. Het verste weg is 

de nieuwe wereld met de wolf en het lam. Zelfs in de natuur zal geen 

vijandschap meer zijn. Nou, dat is zelfs voor ons nog toekomstmuziek!  

Binnen dat perspectief moet je ook de belofte plaatsen dat een kind alleen nog 

als honderdjarige zal sterven. ‘Maar als er een nieuwe hemel en nieuwe aarde 

zijn, zal er toch helemaal geen dood meer zijn?’ zeggen wij dan. Maar vanaf zijn 

standpunt kon Jesaja dat nog niet zien. Hoe vreemd het voor veel mensen ook 

klinkt: het eeuwige leven als een eindeloos voortbestaan was voor het Oude 

Testament onbekend. Het lag dan ook buiten het blikveld van Jesaja. Daarom 

tekent hij de zegen van een nieuwe toekomst vanuit het blikveld van zijn 

dagen. Dan zullen alle mensen een gezegende leeftijd bereiken, zegt hij. Dat 

was voor zijn tijdgenoten al een eindeloos leven! Een wereld waarin geen 

kinderen meer voortijdig sterven – je kon geen groter nieuws bieden! Geen 

moeder zal meer een kind baren voor een verschrikkelijk lot. Het leven zal 

kloppen. Geen bloem zal meer in de knop gebroken worden. 

Als het anders kan… 

‘Alles zal anders worden,’ luidt de boodschap van Jesaja. Wat een visioen! Deze 

week stond in de krant het bericht dat de VN bekend had gemaakt dat 2014 

een afschuwelijk jaar is geweest voor kinderen. Er zijn 230 miljoen kinderen die 

in een gebied wonen met gewapend conflict. Ze worden ontvoerd, gemarteld, 

geronseld, verkracht, gedood. ‘Nooit eerder zijn zoveel kinderen onderworpen 

aan dergelijke wreedheden,’ aldus de baas van Unicef. In die wereld gaan wij 

Kerst vieren. Kan dat? ‘Gelukkig wel!’ zou je zeggen, ‘Met het visioen van Jesaja 

is er toch hoop?’ 

Maar laten we niet te snel juichen. Want hoelang is het al niet geleden dat 

Jesaja die woorden sprak. Zal het er ooit wel van komen? En als wij dat geloof 

nog wél overeind kunnen houden: schieten ouders van geteisterde kinderen 

daar vandaag iets mee op? Als je weet dat het anders kan, is het ook des te 

onverdraaglijker dat het vandaag nog niet anders is! Laten we oppassen voor 

de valkuil van gemakkelijke stichtelijkheid! Het mateloze lijden van de 

mensheid wordt nog weleens verkleind om het toe te kunnen dekken met 

goedkope troost. Maar wat zeg je tegen de ouders die kijken naar hun eigen 

kind en vragen: ‘Waarom? Waarom dit kind?’ Die vraag wordt dichterbij 
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gesteld dan je denkt. Het Sophia Kinderziekenhuis is hier hemelsbreed nog niet 

eens twintig kilometer vandaan. ‘Jesaja, als het anders kan, waarom dan nu al 

niet?’ Onze voorouders gebruikten voor die schrijnende werkelijkheid het 

beeld van een schipbreuk. In de golven van het leven kan het schip van je 

geloof soms stukslaan op de rots die God lijkt te zijn.  

‘Over’ en niet ‘met’ 

‘Waarom?’ Op een heel andere manier stelden de leerlingen van Jezus die 

vraag ook op een dag. Ze kwamen toevallig voorbij een blindgeboren man die 

zat te bedelen. ‘Waarom is hij blind geboren?’ vroegen ze aan Jezus. Ja, zo kun 

je die vraag ook stellen: zo langs je neus weg, als interessante casus. Niet als 

een schreeuw uit nood, maar als een academische kwestie. En nota bene waar 

die blindgeboren man zelf bij was! Zoals doktoren aan ziekenhuisbedden soms 

nog steeds met het personeel over de patiënt praten zonder die zelf nauwelijks 

áán te spreken. Dat overkomt ook mensen in een rolstoel. ‘Hoe is het met uw 

zus?’ vroeg iemand aan een rolstoelduwer. Maar de zus in de stoel mankeerde 

wel iets aan haar benen, niet aan haar verstand! 

Zo spraken de leerlingen van Jezus ook over de blindgeborene: ‘Waarom is hij 

blind?’ Dat was natuurlijk geen medische, maar een religieuze vraag. Op die 

vraag was in die dagen een antwoord: het was een straf. In die dagen heerste 

de boontje-komt-om-zijn-loontje-theologie: het was je eigen schuld. Maar de 

vraag van de discipelen was: wie heeft er dan gezondigd – de man zelf of zijn 

ouders?  

Gods werk 

Jezus sloeg hen beide antwoorden uit handen: er was geen sprake van dat de 

kwaal gevolg was van de zonde van de een of van de ander. ‘Gods werk moet 

door hem zichtbaar worden,’ zei Jezus. Gods werk? Wat is dat dan? Niet die 

blindheid zoals de leerlingen van Jezus dachten, maar juist de genezing van die 

blindheid! En bij dat werk worden zij ingeschakeld, want - zei Jezus - : ‘Zolang 

het dag is moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft.’ Let wel: 

we.  Jezus zei niet: ‘Ik moet het werk zelf doen.’ Nee, zijn leerlingen moeten 

meehelpen. Jezus riep zijn leerlingen weg uit het vrijblijvend theologiseren naar 

de praktijk van genezing. Dáár is het werk van God te zien. En Jezus voegde zelf 

de daad bij het woord en genas de man. 
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Hier zet ik vanmorgen het verhaal stil om te constateren: Jezus gaf geen enkele 

verklaring voor het lijden; hij bestreed het. En voor wie dat eenmaal gezien 

heeft, gaat het opvallen: op geen enkele bladzijde van het evangelie heeft Jezus 

een antwoord geven op de vraag naar het ‘waarom’ van het lijden in de wereld. 

Maar op elke bladzijde is te lezen hoe hij het lijden tegenging. Het leek niet 

geïnteresseerd in de oorsprong van het lijden, hij was alleen geïnteresseerd in 

waar het met het lijden naar tóe moest, namelijk: de wereld uit. Daarom riep 

hij zijn leerlingen weg uit de grote vragen naar de kleine taak: bestrijd het lijden 

maar - daar heb je je handen aan vol. 

Opgediept.  

Heeft Jezus daarmee de waarom-vraag de kop in gedrukt? Wel het ‘waarom’ 

van de tekentafel-theologen, niet het ‘waarom’ van de slachtoffers. Want hij 

heeft hun noodkreet ten lange leste zelf overgenomen. ‘Mijn God, mijn God, 

waarom hebt gij mij verlaten?’ riep hij vertwijfeld aan het kruis. De boot van 

het geloof kan in de golven van het bestaan schipbreuk lijden op de harde rots 

die God lijkt. Maar onze voorouders zeiden: ‘Waar zou je je in de golven anders 

aan vast moeten klampen dan aan diezelfde rots waarop je geloof stukliep?’ 

Denk dus niet te min over hun geloof. Het had een diepgang waarbij dat van 

ons soms dat van een rubberen eendje lijkt. Maar ze hadden het ook niet van 

zichzelf. Ze hadden het van Jezus. In de golven van haat die over hem heen 

sloegen liep hij vast op God én hield hem vast. Hij bleef geloven tegen de 

klippen op.  

Toen viel er een stilte. Zoals Ted van Lieshout schreef: de stilte waarin iets 

voorgoed voorbij is. Voorgoed? Het verhaal gaat dat God hem heeft opgediept 

uit de golven van de dood, hem gebracht heeft naar de kust van een nieuwe 

leven, zijn kind vernieuwd aan zichzelf teruggegeven heeft en gemaakt heeft 

tot het levend teken van wat Hij met de hele wéreld in petto heeft.  

In de stilte is er iets voorgoed voorbij – zo begonnen we. Maar in en achter die 

stilte is er een God die geen mensenkind door zijn armen laat vallen. Die 

belofte kun je niet halen uit de krant of je nieuwssite op internet. Het laat zich 

alleen aflezen aan hem die zelf komt als een kind. Hij kwam om het lijden 

bestrijden. God komt niet van buitenaf met de botte bijl het lijden verdrijven, 

Hij komt de wereld van binnenuit vernieuwen – met de zachte kracht van de 

liefde. Daarom duurt het misschien zolang. Tot die tijd zullen de ‘waaroms’ niet 
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verstommen. Sterker, in Jezus zal God die vraag tot de zijne maken. Maar Jesaja 

zag: er komt een tijd dat we die vraag voorgoed voorbij zijn. 


