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Preek van 11 september 2016 
gehouden in De Bethlehemkerk in Papendrecht  
door Piet van Die 

 

DEEL JE LEVEN 

 

Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort. 

(Lucas 6,45) 

Delen 

‘Deel je leven’ luidt het thema vandaag. En niet alleen in onze kerk. In veel kerken 

wordt vandaag de aftrap van het nieuwe seizoen gegeven met deze woorden. 

Het thema is ons namelijk aangereikt door de landelijke kerk. Een mooi thema. 

Want wie kan er nu tegen delen zijn? En toch – het is ook een thema waaraan je 

je handen kunt branden.  

Ik ben een twitteraar. En ik Facebook ook nog eens. Ik zie dan ook dat veel 

mensen totaal geen moeite hebben met delen. Integendeel, via de social media 

laten miljoenen mensen anderen delen in hun zielenroerselen en belevenissen. 

Op zich niks mis mee. Integendeel, het is een mooie manier om met elkaar in 

contact te komen en te blijven. Om te zien wat de ander beleeft en bezighoudt. 

Riool 

Maar we kennen ook de nadelen. Op Twitter plaatsen mensen van alles en nog 

wat. Mooie dingen. Maar ook rotzooi. Ze gooien er soms maar wat uit. 

Beledigingen. Racisme. Schuttingtaal. Daarom worden de social media ook wel 

het riool van de samenleving genoemd. ‘Deel je leven’? Nee, dank u, liever niet. 

Het wordt alleen maar uitgegooid wat de wereld lelijker maakt. 

Facebook is wat onschuldiger. Maar ook daar heb je weleens het gevoel: ‘Zit ik 

daar nu op te wachten?’ Dat zullen mensen ook weleens denken van wat ik er 

op schrijf, hoor. ‘Daar komt ie weer met z’n Johnny Cash en poëzie’. Ja, ik heb 

ook mijn stokpaardjes. En delen we ons leven daar echt? De meeste mensen 

zetten er alleen maar een soort glamourberichten op. Of nee, niet alleen. Je 

komt er ook klaagzangen tegen. 
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De kerk 

Nu zal de oudere generatie zeggen: ‘Twitter, Facebook: Daar heb ik niks mee’. 

Maar ik noem het, omdat het een afspiegeling is van de maatschappij en dus van 

de kerk. Nee, ik bedoel niet dat de kerk een riool is. Hoewel, het gebeurt 

misschien wat heimelijker. Een vrouw ontbood haar predikant eens. Ze vond dat 

hij te weinig over de zonde preekte. ‘Daar wilde ik het net eens over hebben, 

mevrouw,’ zei de dominee, ‘Ik merk dat u nogal veel roddelt over anderen.’ Dat 

was natuurlijk tegen het zere been. Het moet niet te persoonlijk worden. Maar 

ook in kerken gaat het maar vaak al te menselijk toe. 

En er wordt ook wel veel geklaagd. Nee, nu bedoel ik uiteraard niet de mensen 

die echt iets ergs mankeren. Ik heb het over mensen die zeuren. Die zich 

wentelen in zelfmedelijden. Ze willen aandacht om de aandacht. Het minste of 

geringste vergroten ze uit om de focus op zichzelf te richten.  

Echt heel zwaar 

De cabaretière Brigitte Kaandorp heeft daar eens een grappig lied over 

geschreven: 
 

Ik heb een heel zwaar leven 

Echt heel zwaar 

Alles is voor mij ontzettend moeilijk 

Ik heb echt een heel zwaar leven 

Nee, nee maar echt waar 

Het leven is voor mij gewoon ontzettend zwaar 

 

Bij mij gaat nooit eens iets vanzelf 

daarom ben ik vaak zo moe 

Heel veel dingen zijn zo moeilijk 

dat ik ze gewoon niet doe 

En doe ik wel een keertje iets, 

wordt het heel vaak niet gewaardeerd 

En daarom gaan veel andere dingen 

automatisch ook verkeerd 
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Twee ruimtes 

Kijk, als je als thema ‘Deel je leven’ neemt kan dat koren op de molen zijn van de 

klaagzangers of notoire schelders. Ze vullen in als: er alles maar uit gooien wat 

er in je opkomt. Maar dat bedoelden de bedenkers van dit thema natuurlijk niet. 

Hoogste tijd om te luisteren naar ons Bijbelgedeelte, naar wat Jezus er over te 

zeggen heeft. Want in de kerk gaat het altijd over iets wat wij missen, maar dat 

Jezus ons kan geven.  

Jezus sprak ook over je leven delen. Maar hij maakte wel een onderscheid. Hij 

liet zien dat er in ieder mensenhart twee ruimtes zijn. Hij noemde ze allebei 

schatkamers. Maar je hebt een goede schatkamer en een slechte schatkamer. 

Dat laatste is opmerkelijk. Daar vestig ik eerst maar even de aandacht op. 

Slechte schatkamer 

Hoe kan een schatkamer slecht zijn? Daar liggen toch schatten, kostbaarheden? 

Ja, maar ik denk dat Jezus zoiets bedoelde als: daar liggen dingen opgestapeld 

waar jij misschien waarde aan hecht, maar die eigenlijk geen waarde hebben. 

Misschien ook dingen waar je geen afstand van kunt doen, maar die je leven niet 

verrijken, integendeel, die jouw leven gebonden houden.  

Waar moet je dan aan denken? Je kunt beter vragen: waaraan niet? Dat is het 

ingewikkelde. Het kan van alles zijn. Ieder mens moet eten. Maar je kunt ook 

verslaafd zijn aan eten. Dan ligt er voedsel in je slechte schatkamer. Je hecht er 

grote waarde aan. Maar of het zo goed voor je is?  

Zogenaamd 

Er kan ook verbittering of rancune liggen in je slechte schatkamer. Iemand heeft 

jou ooit iets aangedaan. Je eer is aangetast. Die eer is kostbaar voor je. En dus 

zul je nooit heenstappen over wat die ander jou toen heeft geflikt. Sterker nog, 

wanneer het je het maar enigszins ter sprake kunt brengen, haal je het uit je 

zogenaamde schatkamer tevoorschijn. Je blijft er over bezig. Je mond loopt er 

van over. Maar ja, waar je hart vol van is… 

‘Zogenaamde schatkamer’ zei ik, want jij vind het misschien belangrijk wat er in 

die schatkamer ligt. Maar in wezen verarmt het je leven alleen maar. Je houdt er 

aan vast, maar doet jezelf tekort.  
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De goede schatkamer 

Maar naast een slechte, een ‘zogenaamde’ schatkamer heeft ieder mens ook een 

goede en echte schatkamer. Dat is op zich al een vreugdevolle gedachte: dat 

iedereen ook iets goeds in zich heeft. Een oud kerkelijk boek leerde dat de mens 

onbekwaam is tot enig goed. Maar dat kwam niet van Jezus. Hij zag vele goede 

dingen in schatkamers van harten liggen. ‘Deel ervan uit,’ zei hij. 

Maar nu ga ik iets met die woorden van Jezus doen. Ik denk dat dat mag. Ik ga ze 

eens omdraaien. Jezus zei: ‘Haal het goede uit jezelf.’ Maar je kunt het ook 

omkeren: ‘Haal het goede in de ander naar boven.’ En ik heb er ook meteen een 

voorbeeld bij van iemand die dat deed. Ik denk aan Etty Hillesum. 

God in de ander 

Etty Hillesum was een jonge, joodse vrouw die in de Tweede Wereldoorlog een 

dagboek bijhield. Ze was ontzettend veel met God bezig. Ze las veel in de Bijbel. 

Niet alleen in het Oude Testament, zoals je van Joodse vrouw verwachten zou. 

Maar ze las ook het Nieuwe. En ze was onder de indruk van de liefde van God.  

Ze zag God vooral terug in anderen – zelfs in Duitse soldaten. Soms zat God diep 

verborgen. Maar ze begon het als haar taak te zien om God – zoals ze zei – op te 

graven in de harten van anderen. Op 15 september 1942 schreef ze bijvoorbeeld 

in haar dagboek: ‘Ik heb de mensen zo verschrikkelijk lief, omdat ik in ieder mens 

een stuk van jou liefheb, mijn God. Ik zoek jou overal in de mensen en ik vind vaak 

een stuk van jou. En ik probeer jou op te graven in de harten van anderen, mijn 

God.’ 

God opgraven 

Ze zag dus de schatkamers bij anderen! En dat was niet zomaar zweverigheid. Ze 

deed er iets mee. Ondanks het feit dat zij zelf nog niet aan de beurt was voor 

deportatie, koos ze er vrijwillig voor om mensen in kamp Westerbork te 

ondersteunen. Ze deelde haar leven, omdat ze het leven van anderen waardevol 

vond. Het zou haar dood worden, maar dat risico nam ze.  

We hoeven niet allemaal een Etty Hillesum te worden. Maar de gedachte dat wij 

God in de ander naar boven kunnen halen, vind ik een waardevolle gedachte. 

Daarmee blokkeren wij meteen een vaak hinderlijke gedachte onder christenen: 

dat wij God moeten brengen bij anderen. Nee, God is jou altijd al voor. Dat 
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voorkomt een hoop drammerigheid. En wie benieuwd is naar God in de ander 

en wie God in de mens naast je naar boven wil halen, deelt als vanzelf zijn eigen 

leven met die ander.  

Laten we zo het nieuwe seizoen ingaan: benieuwd naar God in de ander. En als 

we het niet één, twee, drie zien, ernaar zoeken en God naar boven halen. God is 

dichterbij dan je denkt. Kijk maar eens opzij.  


