
1 

 

Preek van 14 augustus 2016 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door Piet van Die 

 

VAN ALLE KANTEN IN HET NAUW 

Ik ben losgerukt uit uw hand. (Psalm 88,6) 

Te zwaar 

Vorig jaar deed ik de schrijver Joost Zwagerman op Facebook een 

vriendschapsverzoek. ‘Vriendschapsverzoek verstuurd’ staat er dan te lezen. Het 

staat er nog steeds. En het zal er blijven staan. Joost Zwagerman zal niet meer 

antwoorden. Kort erna overleed hij. Het leven was hem te zwaar geworden. 

In de laatste periode van zijn leven had hij zich opvallend vaak gewend tot God. 

De God in wie hij dan weer wél dan weer níet kon geloven. Zijn laatste bundel 

poëzie doet er indringend verslag van. ‘Wakend over God’ luidt de titel. De 

gedichten laten de worsteling zien die hem van binnen verscheurde. De 

wanhoop richtte het kompas van zijn hart richting hemel.  

Je verzint een vlot 

De schrijver Bernlef vertelt in een verhaal over een man die zijn zieke zuster 

verzorgde. De aanblik van haar lijden werd onverdraaglijk. Woede en opstand 

welden in hem op. Maar daarna viel een stilte.  De man vertelt: ‘En in die stilte 

klonk een andere stem, smekend en geknepen. Hij richtte zich tot iets of iemand 

met wat ik niet anders dan een bede kan noemen. Misschien is godsdienst daaruit 

voortgekomen. […] Zonder troost van buiten af lijkt je bewustzijn dat op een 

gegeven moment niet meer te kunnen verdragen.’ – ‘Dus nu geloof je in God?’ 

vraagt zijn gesprekspartner. ‘Nee. Ik geloof in de noodzaak om in bepaalde 

situaties zo iets als een God te creëren.’ 

Het geloof als het verzinnen van een vlot dat jou drijvend houdt. Geloof als 

wanhoopspoging. De bundel van Zwagerman is een veelstemmig voorbeeld van 

zo’n poging.  
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Het palet van de Psalmen 

In de bundel van Israël is zo’n wanhoopspoging ook opgenomen. Het is het 

donkerste lied uit de Bijbel dat ik ken. Je komt in de Psalmen wel meer wanhoop 

tegen. Er is trouwens geen gevoelsregister in het leven of je vindt het in de poëzie 

van Gods kinderen. Opluchting, depressie, woede, diepe vreugde, verwondering, 

leedvermaak, diep verdriet, opstandigheid, tederheid, opgetogenheid – je kunt 

het allemaal vinden in de schatkist van Israëls liedboek.  

Meestal kom je mengvormen van gevoelens tegen. Dat maakt de Psalmen soms 

ook zo hoekig. Een loflied op God kan ineens eindigen met grimmigheid jegens 

vijanden. Een gebed vanuit de diepte springt ineens over op vreugde. 

Duisternis 

Psalm 88 is een uitzondering. Het is een en al diepte. Er is geen streepje licht te 

bekennen. Nergens een overgang naar opluchting of hoop. Het leven is voor de 

dichter, ene Heman, kleinzoon van de profeet Samuël, een hel geworden. ‘Ik 

word door rampen bezocht, mijn leven nadert het dodenrijk,’ luidt zijn klacht. Hij 

roept vanuit de diepte tot de Eeuwige. ‘Elke morgen nader ik u met mijn gebed.’ 

Maar de hemel blijft gesloten en de roeper naar God des te eenzamer. ‘Mijn 

enige metgezel is de duisternis.’ Het is pikdonker om hem heen. 

Maar zijn diepste klacht luidt: ‘Ik ben een naamloze dode, losgerukt uit uw hand.’ 

Een groter eenzaamheid is niet denkbaar. Er gaapt een diepte onder hem zonder 

bodem. Zelfs de hand van God kon hem niet vasthouden. Hij is verloren. Want 

zeg niet te snel: hij voelt zich verloren. In de vrije val uit Gods hand is het een 

ervaring van bittere realiteit.  

Geen gemakkelijk deuntje 

Psalm 88 is een rauw lied. Zoals wel meer Psalmen rauw zijn. Zo rauw kom je ze 

niet snel tegen in kerkelijke gezangen. Die liederen kennen de klacht aan God 

soms ook wel. Maar het slot is meestal ‘eind goed, al goed’. We moeten koste 

wat kost voorkomen dat we in mineur eindigen, lijkt het. En die trend lijkt zich 

soms versterkt door te zetten. Veel nieuwe christelijke liedjes lijken neer te 

komen op een religieuze variant van ‘klap eens in je handjes, blij, blij, blij’.  

Zo gaat het trouwens ook vaak in preken, hoor. Laat ik eens goed in de spiegel 

kijken. In preken kunnen soms zware problemen aan de orde komen. Maar het 
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einde komt soms neer op – platweg gezegd – ‘van je hela hola, houd er de moed 

maar in.’ Want we willen gerustgesteld naar huis. En is het ook niet de taak van 

de kerk: het lijden, waar het kan, iets te verzachten? 

Kruis 

Maar één ding mag niet: het lijden voorbarig wegmasseren. Je mag bijtende 

vragen niet wegmoffelen. De vrienden van Job begonnen goed. Toen ze hun 

geteisterde vriend zagen, bleven ze zeven dagen en nachten bij hem en…zwegen. 

Die vrienden staan er bij ons meestal slecht op, maar ze hadden aanvankelijk 

meer empathie in huis dan menig ander mens. Meer gevoel voor deze bittere 

ervaring: God is soms het verste weg als je hem het hardste nodig hebt.  

En kom dus ook niet meteen met het evangelie aan – omdat het Nieuwe 

Testament troostrijker zou zijn dan het Oude. Want het evangelie staat al in deze 

Psalm. Het evangelie van het kruis. Het kruis waaraan Christus leed aan dezelfde 

bittere ervaring van het uitblijven van een antwoord. ‘Mijn God, mijn God, 

waarom hebt Ge mij verlaten?’ En er is natuurlijk een boodschap van opstanding 

en een nieuw leven. Maar gebruik die in vredesnaam niet om het kruis maar zo 

snel mogelijk over te slaan. Want die boodschap kan het gevoel van verlorenheid 

soms alleen maar verhogen. Immers, als het inderdaad anders kán, zoals de 

opstanding laat zien, is het des te onverdraaglijker als het nog niet anders ís.  

Serieus nemen, maar niet pamperen 

Palm 88 geeft stem aan de bittere, maar authentieke ervaring dat je losgesneden 

kunt zijn van het leven. Levend dood. De rabbijnen die het Oude Testament 

samenstelden, moffelden het lied gelukkig niet weg. En er wordt verteld dat dat 

de goedkeuring van de Eeuwige had, want die dacht ook: ‘Daar kan ik inkomen, 

zet dat maar in het Goede Boek.’ En zo bezien biedt het dus ook troost. Jouw 

gevoel van verlorenheid is herkend. En denk dus ook niet dat je knettergek bent. 

Want er zijn er meer die er last van hebben. Misschien schrale troost, maar het 

is nog altijd meer dan niets. 

Maar tegelijk moet je dit zeggen: je mag de verlorenheid niet pamperen of 

koesteren. Want het kan een hang naar het einde ook stimuleren. Iedereen kent 

wel iemand, dichtbij of verder weg, die koos voor een vlucht uit het leven. Ik ook. 

Bij de uitvaart van mijn dierbare had de predikant destijds een troostrijke preek 

vol eerbied voor de overledene. Maar hij had ook het lef om te zeggen: ‘En toch 
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is het niet goed.’ Iedereen voelde dat het geen veroordeling was of zeker geen 

trap na. Het was niet goed voor de achterblijvers of het was niet goed voor het 

leven zelf – dat liet hij in het midden. Maar het is goed om te zeggen: het is niet 

goed. Al was het alleen maar om elkaar in het land der levenden te houden. Want 

een zelfgekozen dood kan ook iets besmettelijks hebben.  

Psalm 89 

Joost Zwagerman had een vriend, de dichter Rogi Wieg. Wieg werd al sinds zijn 

jeugd belaagd door de spoken van diepe depressie. Op het laatst kon hij niet 

meer leven. Want wij zeggen in zo’n geval wel altijd ‘hij wilde niet meer leven’, 

maar het is vaak een kwestie van ‘hij kon niet meer leven’. Rogi wilde dus dood. 

Zwagerman was daar uiterst verontwaardigd over. Niet lang daarna voltrok zich 

in zijn eigen leven de tragedie. Misschien stak achter Zwagermans 

verontwaardiging dus een diepe afweer voor zijn eigen verlangen naar de dood. 

Hoe goed kennen wij elkaar? 

Dat maakt het voor de achterblijvers in het algemeen ook zo’n onmogelijke 

opgave om verder te leven. Want het is alsof de ander niet zozeer is losgerukt 

uit Gods hand, maar of hij of zij jóuw hand losliet. Maar waarom? Daarom moet 

er een moment komen, waarop we elkaar er ook op wijzen dat een afspraak met 

de dood meestal niet goed is. Er moet er een moment zijn dat wij er elkaar op 

wijzen dat er na Psalm 88 Psalm 89 komt, die begint met: ‘Van uw liefde, HEER, 

wil ik eeuwig zingen, van uw trouw getuigen, geslacht na geslacht.’  

Het gerucht gaat… 

‘Er moet een moment komen’. Maar wanneer is dat moment? Dat weet ik ook 

niet precies. Het vraagt wijsheid. Het mag niet te vroeg zijn. Dan doe je de ander 

in zijn verlorenheid geen recht. Het mag ook niet te laat zijn. Want zoals het leven 

mensen diep kan verwonden, zo hebben wij ook niets anders om aan te helen 

dan datzelfde leven. En soms keert het op een dag zijn goede kant weer naar 

ons. Dat laat ons het evangelie in het Oude Testament zien in de overgang van 

ene naar de andere Psalm, van kruis naar opstanding. En ook jij kunt opstaan. 

Of dat helpt? Joost Zwagerman schreef in een ontroerend afscheidsgedicht aan 

zijn geliefde: 

 



5 

 

Mijn lief, wees alsjeblieft 

heel lief voor mij, nu God 

mij denkelijk heeft uitgewist. 

Mijn lief, blijf alsjeblieft  

heel dicht bij mij. Misschien  

word ik door God gemist. 

 

Geloof en wanhoop ineen. Maar onder dit dak van het huis van gebed en zegen 

houden wij het verhaal levend dat geloof aan het langste eind zal trekken. Want 

het gerucht gaat dat God zich ontfermt over elke geslagen ziel. Al zien wij dat 

niet altijd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


