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Preek van 26 april 2015, 4e zondag van Pasen, 

gehouden in De Morgenster in Papendrecht  

door Piet van Die 

 

HET BELOOFDE LAND 

 

De priesters die de ark van het verbond met de HEER droegen, bleven precies in 

het midden van de bedding van de Jordaan staan, terwijl heel Israël overtrok, tot 

de laatste man. (Jozua 3,27) 

Engelen spelen Mozart 

Karl Bart was de belangrijkste theoloog van de 20ste eeuw. Hij schreef een serie 

van meer dan 20 vuistdikke boeken over het geloof. Een groot geleerde! Maar 

deze gigant kon ook heel eenvoudig spreken over het geloof. Op een keer zei hij: 

‘Als ik in de hemel kom vraag ik de engelen om Mozart te spelen.’  

Hoe zal het zijn in het land achter de horizon? Niemand die het zeker kan zeggen. 

Maar je kunt er wel over dromen. Tussen hemel en aarde hangt een gordijn 

waarachter niemand kan kijken. Maar mensen projecteren tegen dat gordijn hun 

wensen en diepste dromen. ‘Daarachter spelen engelen Mozart,’ zei Barth. 

‘Totaliter aliter,’ zei een monnik die een mondje Latijn sprak: totaal anders en 

dus onvergelijkbaar en daarbij hield hij het. Maar een ander vult het weer 

onbekommerd in. ‘Daar zal ik mijn vader terugzien,’ En een vierde zegt: ‘Welnee, 

er is helemaal niets achter dat gordijn. Dood is dood.’ 

Van die laatste zijn er trouwens niet veel. Het aantal kerkleden mag dan dalen, 

het geloof in het hiernamaals is springlevend. ‘Oma is een sterretje geworden,’ 

zegt een moeder tegen haar kind, ‘Kijk, daar hoog in de hemel kijkt ze op ons 

neer.’ Zelf gelooft ze in een spirituele wereld waaruit God lijkt verdwenen, maar 

waar mensen elkaar weerzien. Het hiernamaals als één grote reünie.  

Gordijn 

U zult mij er niet denigrerend over horen doen. Ook de officiële religies 

projecteren hun beelden. Voor de islam is het hiernamaals een paradijs met al 

dan niet zoveel maagden. In het Jodendom speelt de wederopstanding een grote 
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rol. Voor een hindoe is het hiernamaals een recyclen van dit leven: je 

reïncarneert in iets anders om tenslotte eens verlicht te eindigen. 

En het christendom? Dat is eigenaardig: haar bron, de Bijbel, is er summier over. 

Die levert geen plattegrond, alleen fragmentarische beelden. En beelden die 

elkaar soms ook wat tegen lijken te spreken. Wacht ons na de dood nu een hemel 

of een nieuwe aarde? En leeft na onze dood nu alleen onze ziel voort of krijgen 

wij een nieuw lichaam? Verwarrend! Ja, maar je kunt het ook zo zeggen: die 

fragmenten zijn bedoeld om onze eigen verbeeldingskracht te prikkelen. Dus vult 

u maar in: wat is uw beeld bij het hiernamaals? 

Ik wil u nog wel ter ondersteuning een zetje geven. De verbeeldingskracht van 

generaties gelovigen is op dit punt ook geprikkeld door een verhaal dat in eerste 

instantie niets met het hiernamaals te maken had. Ik denk aan het Bijbelverhaal 

van vanmorgen: de intocht van het volk Israël in het beloofde land. 

Tot de laatste man 

Na 40 jaar zwerven door de woestijn was het slavenvolk er aangekomen. 

Eindelijk! Alleen wachtte daar een onaangename verrassing: er was een 

grensrivier – de Jordaan. Niet het tegenvallende beekje van vandaag – er wordt 

veel water aan onttrokken vanwege de landbouw. Maar toen was het een 

kolkende rivier. Hoe moesten ze ooit met hun hebben en houden aan de 

overkant komen? Er leek geen doorkomen aan! 

Het verhaal vertelt dat er met een dosis godsvertrouwen toch een weg ontstond. 

De priesters gingen voorop. Zij zetten de eerste stap in het water. Met de ark op 

hun schouders: de verbondskist – teken van het vertrouwen dat God met hen 

ging. En warempel, het water bleef staan! Er ontstond een weg! De priesters 

bleven middenin staan. En toen zijn ze allemaal er achteraan gegaan. Tot ook de 

laatste man de eerste stap zette op de oever van het nieuwe land. 

Spiegel van de ziel 

De kerk is wijs. Ook dwaas misschien. Vaak zelfs. Maar ook wijs. Gaandeweg 

hebben generaties gelovigen dit verhaal leren lezen als het verhaal van hun eigen 

leven. Geen geneuzel over ‘echt gebeurd of niet’. Nee, het werd een spiegel voor 

hun eigen ziel en zaligheid. Het leven zelf is het gaan van een weg. Een moeilijke 

weg vaak. Een woestijntocht. Maar ergens achter de horizon wacht ons een 
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beloofd land. Alleen is er tussen hier en ginds een grens: de dood. Daar kun je 

tegenop zien. Hoe kom je erdoor? 

Nu is geloven: hetzelfde anders leren zien. En dus leerden gelovigen in de dood 

die grensrivier zien. En andersom: de Jordaan werd symbool voor de laatste 

grens van het leven. In talloze gospels, spirituals en kerkelijke hymnen wordt het 

zo bezongen. ‘I looked over Jordan and what did I see? A band of angels coming 

after me’. En keurige protestanten zingend wat minder swingend: ‘Men ziet het 

veld aan d’overkant in groene luister staan als Israël ’t beloofde land zag over de 

Jordaan.’ Maar allemaal zagen ze in die rivier Jezus staan – als een hogepriester 

die een nieuwe weg baande door de dood. Dan zouden zij er ook wel komen! 

Mooi! Troostrijk! En een prikkel om je eigen verbeeldingskracht te gebruiken! 

Een meisje 

En toch – er zit me de laatste dagen iets in de weg. Tussen mij en die troostrijke 

beelden van dat beloofde land schoof deze week telkens dat beeld van dat dode 

meisje drijvend in zee. Een onwezenlijk en krankzinnig tegenstrijdig beeld. Ze 

draagt kleren met de vrolijke kleuren roze en groen die afsteken bij het 

diepblauw van de Middellandse Zee waarin ze drijft als een weggeworpen pop. 

En opeens spat mijn verbeelding over een land van ooit als een zeepbel uit elkaar 

en realiseer ik me: wij leven al in een beloofd land. Talloze mensen zijn er naar 

op weg. Ze zijn bereid er alles voor te riskeren. Iemand schreef: ‘Hiernamaals. 

Waar het al bestaat zullen er mensen in een scheepsromp kruipen of stikken in 

vrachtwagencontainers om er te komen’ (Les Murray).  

De meesten ontkwamen aan onderdrukking en geweld, doorkruisen de Sahara 

of andere barre oorden en staan opeens voor een zee. Daarachter ligt het 

beloofde land: Europa. Maar hoe kom je die zee over? Geen priester te 

bekennen. Alleen handige jongens die een veilige overtocht beloofden. Wel 

dokken graag. En in gammele bootjes of volgepropte scheepsrompen komen ze 

als golven aan of gaan in de golven onder. De Middellandse Zee – doodszee bij 

uitstek. 

Bange mensen 

En in het beloofde land zelf? Daar leven bange mensen. Daar twitteren 

sommigen de meest vreselijke boodschappen om hun eigen angst te bezweren. 
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In het open riool van het internet drijven teksten als stinkende uitwerpselen 

langs. Schip omgeslagen? ‘Dat scheelt weer 700 uitkeringen.’ Of deze: ‘Jammer 

van die 28 overlevenden, die mogen hier weer op onze kosten in therapie voor 

hun trauma.’ 

Nu is het erg gemakkelijk om daar verontwaardigd over te doen. Dat bezorgt je 

zelf misschien het prettige gevoel dat je moreel ver boven dat geteisem staat. 

Maar je kunt je ook afvragen hoe ze zover komen. Zijn ze door armoede of gebrek 

aan kansen zo cynisch geworden? Of zijn het de reacties van verwende mensen 

die zich realiseren hoe bevoorrecht ze zelf zijn en hoe toevallig dat dat is?  

Die laatste vraag slaat ook terug op ons allemaal. Beseffen wij het: die 

bevoorrechte positie? Ik denk het wel. Dat is juist het punt. We zijn bang om die 

toevallige positie kwijt te raken. Daarom is er zoveel reserve of weerstand tegen 

asielzoekers. ‘Gelukzoekers’ worden ze al snel genoemd. Maar zoeken wij het 

geluk dan niet – tot achter de horizon van dit leven?  

Weet wel: ik zie geen gemakkelijke oplossingen. Wie ervoor pleit om de deur 

wagenwijd open te zetten maakt zich er net zo gemakkelijk vanaf als hij die deur 

potdicht wil houden. Maar dat ene meisje drijvend in zee is een aanklacht – een 

aanklacht tegen een wereld die haar geen toekomst heeft kunnen of willen 

bieden.  

Priesters 

Nuchtere vraag: zijn we inmiddels niet ver van ons oorspronkelijke onderwerp: 

het hiernamaals? Nee, want het verhaal over de intocht is van oorsprong een 

verhaal van vluchtelingen en onderdrukten. Daarom herkenden de zwarte slaven 

van Amerika er zich zo in. De God van de Bijbel is zijn geschiedenis uitgerekend 

begonnen met vluchtelingen. De Schrift wil wel onze verbeeldingskracht 

prikkelen, maar niet onze ogen toedekken voor de harde realiteit. 

En in die harde realiteit zoekt God priesters – mensen die met vertrouwen willen 

instaan voor anderen. Die wegen bedenken waar die er nog niet zijn. Die hun 

verbeeldingskracht inzetten om het onmogelijke mogelijk te maken. Op het 

vanouds christelijke Europa rust die zware roeping. Op regeringsleiders, maar 

ook op kerken. Paus Franciscus geeft daarin het beste voorbeeld. 

De Bijbel vertelt dat het volk overstak tot de laatste man. Die laatste man moet 

een priester geweest zijn. Want al die tijd waren ze daar blijven staan. Die ene 
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laatste man maakt duidelijk welke wet er in Gods Koninkrijk zal heersen: de 

eersten worden de laatsten, de laatsten de eersten. Pas dan kan het feest 

beginnen. Met muziek van Mozart of wie dan ook. Maar pas dan. God kan pas 

feestvieren als al zijn kinderen thuis zijn. Dan geeft Hij zijn engelen het teken. 


