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Preek van 10 april 2016, 3e zondag van Pasen 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door Piet van Die 

 

DAT HOOPVOLLE WOORDJE ‘ALLEN’ 

…opdat God over alles en allen zal regeren. (1 Korintiërs 15,28) 

Sophie’s Choice 

Ik weet nog de tijd en de plek waar ik van mijn geloof viel. Mijn geloof in een 

eeuwige hel, wel te verstaan. Het was in een bioscoop. Ik zag de film ‘Sophie’s 

Choice’. De film gaat over een vrouw die op het perron van Auschwitz door een 

Duitse officier voor een demonische keuze werd gesteld. Ze moest kiezen welk 

van haar twee kinderen mocht overleven. Ze móest een keuze maken, anders 

zouden beide kinderen sterven. Ze koos. Het verhaal vertelt de gevolgen van de 

keuze die Sophie die dag moest maken.  

De film kneep mijn keel dicht. Sindsdien kan ik ook niet meer uit de voeten met 

Bijbelgedeelten die doen denken aan die film: de één naar rechts, de ander naar 

links; de één naar het leven, de ander naar een eeuwige straf. De gedachte dat 

God ook maar enigszins zou kunnen lijken op die beul in Auschwitz, wierp en 

werp ik nog steeds verre van mij. Liever geen God dan zo’n God. 

Een andere lijn van teksten 

Ik sta niet alleen. Het pastorale werk heeft mij geleerd dat velen het geloof in 

een eeuwige hel naast zich neer hebben gelegd. Ze schrapten het uit hun 

geloofsbelijdenis. Ze zien hoeveel kwaad de bangmakerij van vroeger, met hel 

en verdoemenis, heeft aangericht. En dan, hun eigen kinderen of kleinkinderen 

geloven niet meer – zouden zij dan buiten de liefde van God vallen?  

En toch sluimert onder die ‘flinkspraak’ nog altijd de twijfel. Stel je voor dat het 

toch waar zou kunnen zijn? En dan: die waarschuwende gedeelten staan toch 

maar mooi in de Bijbel!  

Daarom is het goed om te ontdekken dat er ook een andere lijn in de Bijbel is. 

Een lijn van teksten die uitzicht biedt op de redding van alle mensen. Je vindt ze 

voor het grootste gedeelten bij Paulus. Bij Paulus, ja, uitgerekend bij hem: de 

kampioen van de steile gelovigen, die betweter, de man die bij anderen juist 

bekend staat als de onverdraagzaamheid in optima forma. Maar Paulus had een 
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ruim evangelie. Alle mensen pasten erin. Dat royale evangelie kun je vinden in 

het woordje ‘allen’. Je komt het in ons Bijbelgedeelte twee keer tegen.  

‘Allen’ 

Dat Bijbelgedeelte staat in een magistraal hoofdstuk dat gaat over de betekenis 

van Pasen. Jezus is opgestaan. ‘Als enige’ kun je zeggen. Maar Paulus zou zeggen: 

als eerste. Wij mogen hem eens volgen. Want – zo schrijft hij – ‘zoals door Adam 

allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend gemaakt worden.’   

Paulus duidt daar op het verhaal van de zondeval van Adam waardoor de dood 

in de wereld kwam. Maar daar staat Christus tegenover: door hem krijgen we 

allen deel aan het eeuwige leven. Sommige gelovigen zeggen dan meteen: 

‘Daarmee bedoelde Paulus niet alle mensen, maar alle gelovigen.’ Maar met het 

woordje ‘allen’ in ‘zoals door Adam allen sterven’ bedoelt Paulus wel degelijk alle 

mensen. En hij wil laten zien dat de nieuwe werkelijkheid na Christus minstens 

zo omvangrijk is als de oude werkelijkheid die de hele mensheid omvat. Het kan 

dus niet anders dat dat Paulus twee keer ‘alle mensen’ bedoelde. En het verste 

uitzicht is: God zal over alles en allen regeren. In de vorige vertaling stond het 

beter: ‘God zal zijn alles in allen. Gods liefde zal in alle mensen zichtbaar worden.  

Royaal evangelie 

Dat zijn niet zomaar wat zeldzame zwerfstenen in de Bijbel, gevonden door een 

spitsvondig en volhardend zoeker. Paulus stróóit werkelijk in zijn brieven met dat 

royale evangelie. Het zou geen enkele moeite kosten om als een bloembinder 

een prachtig boeket van teksten samen te stellen die dit evangelie kleur geven. 

Maar een preek moet geen opsomming van teksten worden.  

Nou ja, ik zal er twee noemen. Uit de brief aan Timoteüs. ‘Er is maar één 

Middelaar die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen’ (2,6). Of: ‘Wij hebben 

onze hoop gevestigd op de levende God die de redder is van alle mensen, 

bovenal de gelovigen’ (4,10). De gelovigen hebben daar dan wel een streepje 

voor, maar goed, de rest van de mensen valt er bepaald niet buiten. Nog één 

dan, omdat ik het niet kan laten. Dit keer eentje van Johannes: ‘Christus is de 

verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de 

zonden van de hele wereld’ (1 Joh.2,2). 
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Je vraagt je af: waarom werden dergelijke teksten vroeger zo verdonkermaand? 

Het antwoord luidt: dat werden ze alleen in de hoofdstroom van de traditie. Een 

minderheid had er wel oog voor. De kerkvader Origenes uit de derde eeuw 

bijvoorbeeld. Of de 20ste eeuwse kerkvader Karl Barth. Ze geloofden in een God 

die alle mensen eens thuis zal brengen. Ze hadden het van Paulus. 

De liefde van Christus 

Nu kun je je afvragen: hoe wist Paulus dat zo zeker? Had hij inside-information? 

Had hij een kijkje gekregen achter het scherm dat hangt tussen hemel en aarde? 

Natuurlijk niet. Het zijn Paulus’ eigen voorstellingen. De Bijbel is een boek van 

mensen. Maar die mensen hebben die voorstellingen ergens op gebaseerd. 

Waar baseerde Paulus zijn voorstellingen dan op? Het kan niet anders of het 

moet de liefde van Christus zijn geweest. Die liefde had hij aan den lijve ervaren. 

Letterlijk. In de buurt van Damascus. Hij was erheen op weg gegaan als 

christenhater, hij zou er aankomen aan beminde van Christus. Een plotselinge 

ervaring van de Opgestane was hem onderweg ten deel geworden. Hij werd 

tegen de grond gesmeten, zijn ogen werden verblind door het licht en hij hoorde 

een Stem. De Stem van Christus. Een Stem die hem aanklaagde en vrijsprak 

ineen.  

Die ommekeer zou iedere dag in het verdere leven van Paulus stempelen. Zijn 

missie werd: het delen van die alomvattende liefde van Christus. Die liefde was 

voor hem zo overweldigend dat het in Paulus’ gedachtegang niet anders kon of 

die vergevende liefde omvatte de hele mensheid. En die liefde zou eens ieder 

mens te machtig worden. Want je kunt nooit te groot denken van Gods liefde. 

Overgave 

Dat kan een hoopvol perspectief zijn voor iedereen die zich zorgen maakt over 

de toekomst van zichzelf of van geliefden. Dat aantal is hoger dan je zo op het 

oog zouden denken. In gesprekken van hart tot hart merk ik dat veel mensen het 

idee hebben dat zij in hun leven tekortgeschoten zijn. Ze zien dat hun kinderen 

of kleinkinderen andere wegen gaan. Moeten ze hen daar niet over aanspreken? 

Tegelijk weet je dat het averechts kan werken. Dat kan verlammen. Dan zit je 

klem. Maar heb je dan weleens bedacht dat je jezelf klem hebt gezet? Het kan 

namelijk ook duiden op een gebrek aan vertrouwen. Kennelijk wil of durf je het 

niet helemaal aan God over te laten. Je wilt het zekere voor het onzekere nemen. 
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Maar doe het eens andersom: neem het onzekere eens voor het zekere. Laat het 

los! Geef het over! Leg het in de handen van God. Daar is het in goede handen. 

Die handen reiken verder dan de jouwe.  

Je overgeven is je zekerheden loslaten. Toon Hermans schreef: 

 

mijn leven is veilig in de handen van God 

wat is dat een prachtige zin 

ik heb vaak gedacht, ja, dat zal wel zo zijn 

maar die handen, hoe kom ik er in? 

 

Ja, geloven is een sprong op hoop van zegen. Geen zekerheid in beton gegoten. 

Geloven is niet: de onzekerheid te boven komen, maar: een manier om het niet-

weten te dragen met vertrouwen. Er blijven dan ook altijd vragen. Ook vragen 

als: is er dan geen oordeel? Moet er dan aan het eind van de geschiedenis niet 

iets recht worden gezet? Neem die beul op het perron van Auschwitz: zal die er 

zomaar mee wegkomen? Laten andere gedeelten uit de Bijbel juist niet zien dat 

beulen niet voor eeuwig hun voorsprong houden op de slachtoffers? Vragen 

volop. Vragen die zich niet laten wegstoppen.  

Maar ik zelf neig er zelf steeds meer toe om te proberen het aan de Eeuwige over 

te laten. Ook wij kunnen niet kijken achter het gordijn tussen hemel en aarde. 

We kunnen zelfs niet zien óf er iets is. Zij die het wagen te betwijfelen hebben er 

niet meer of minder zicht op dan anderen. Misschien is het ultieme vertrouwen 

wel dit: aan God overlaten of en zo ja: wat er is achter de horizon van het leven.  

Hier durven wij te dromen 

Het enige wat wij hebben zijn de verhalen over Jezus. En het verhaal gaat dat Hij 

leeft. Daarop was Paulus’ vertrouwen gegrond. Want geloof is niet allereerst: 

een stand van zaken onderschrijven. Geloven is vertrouwen. Daarom staat de 

hel niet in de apostolische geloofsbelijdenis. De mensen die het schrapten uit 

hun geloofsbelijdenis kunnen gerust zijn: het stond er toch al niet in. De duivel 

ook niet trouwens. Hoe zou je op een hel of duivel vertrouwen? Een oordeel 

staat er wel in: ‘vanwaar hij zal komen om te oordelen de levende en de doden.’ 

Voor onze oren klinkt dat dreigend. Maar Paulus ging het met vertrouwen 

tegemoet. Hij had het oordeel voor een deel al achter de rug: bij Damascus. Hij 
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zag er niet tegenop. Hij vertrouwde op de onmetelijke liefde van Christus. Diens 

‘ja’ is altijd groter dan ons ‘nee’.  

Aan paus Johannes XXIII werd ooit gevraagd: ‘Heilige Vader, bestaat er een hel?’ 

– De paus antwoordde: ‘Jawel, maar er zit niemand in.’ Een mooi antwoord. 

Maar wat ons achter de horizon van het leven wacht, weet geen mens zeker. 

Zelfs een paus niet. Maar aan deze zijde van het gordijn tussen hemel en aarde 

heeft de kerk leren zingen: 

 

Hier durven wij te dromen 

dat alles goed zal komen 

 

Alles? Alles! Zij kan zich niet voorstellen dat God feest kan vieren voordat al zijn 

kinderen thuis zijn. Hoe ze dat zo zeker weet? Dat weet ze ook niet zeker, ze 

gelooft het. Ze hoopt het. De bruid van Christus heeft haar kaarten gezet op zijn 

liefde.  


