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Preek van 2 februari 2018 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door Piet van Die 

 

ALS HET ANDERS KAN… 

…en opende zijn ogen… (2 Koningen 4,35) 

Doodgezwegen 

Hans heette hij, de jongen die met mij zat op wat toen nog de lagere school 

genoemd werd. Hans was blijven zitten en was dus een jaar ouder. Een vreemde 

en teruggetrokken jongen. Lang, ongezond dik en in mijn herinnering altijd in 

een bruin pak. Een kind in het lijf en kleren van een oude man. Altijd liep hij met 

zijn handen in zijn zakken te sloffen over het schoolplein. En altijd alleen. Als je 

wat tegen hem zei, lachte hij verlegen en zei schuw iets terug. Je voelde dat hij 

een totaal ander universum in zijn lijf rond droeg. Een eenzaam universum. 

Op een dag was Hans ineens dood. Mijn moeder wist te vertellen dat hij was 

overleden aan een bloedziekte. Er werd op school nauwelijks aandacht aan 

besteed. Nu zou de hele klas naar de begrafenis gaan, maar toen werd je er als 

kind van weggehouden. Hans was dood en werd dus ook doodgezwegen. 

Vragen 

Bij tijd en wijle duikt hij in mijn herinnering op. Ook toen ik bezig was met de 

Bijbelverhalen van vanmorgen. En zijn ouders kwamen in zijn kielzog mee. Hoe 

wanhopig en verdrietig moeten zij zich hebben gevoeld? Zij hebben natuurlijk 

ook gehoopt op een wonder voor hun Hans. Maar het kwam niet. 

Daarom worstel ik altijd met de wonderverhalen die je in de Bijbel vindt. Want 

ik stuit steevast op meer vragen dan antwoorden. Vanmorgen wil ik iets van die 

worsteling laten zien. Niet om mijn particuliere zielenleven voor u neer te leggen, 

maar in de overtuiging dat velen die vragen met mij delen. En misschien kunnen 

we samen wat verder komen. 

Willekeur en wereldbeeld 

De vraag die altijd als eerste bij mij boven komt: als wonderen bestaan, waarom 

overkomt de een zoiets wel en de ander niet? Er lijkt sprake van een grote 

willekeur. Je ziet het al in de Bijbel zelf. De schoonmoeder van Petrus wordt 
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genezen, veel mensen die aan de deur verschenen ook, maar even later lijkt 

Jezus de zieken te ontlopen. Hij moet nu andere dingen doen, zegt hij. Het 

principe van de rechtvaardige verdeling lijkt ver te zoeken. 

Maar ons grootste probleem is natuurlijk dat al die wonderen niet meer in ons 

wereldbeeld passen. Bestaan ze wel? Een EO-programma van een aantal jaren 

geleden heette ‘Op zoek naar een wonder’. Een stuk of tien mensen met kwalen 

gingen op vele plekken in de wereld op bezoek bij gebedsgenezers. Ze vonden 

het wonder niet. Het was wel eerlijk van de EO. Maar verbazen deed het nu ook 

weer niet echt. De wetenschap leert ons dat de werkelijkheid een systeem is dat 

beheerst wordt door wetten die zich niet zomaar aan de kant laten zetten. 

Daarom doen veel gelovigen en theologen moeite om die wonderverhalen uit de 

Bijbel aan te passen aan het moderne wereldbeeld. Maar ook die pogingen 

overtuigen mij zelden. Mag ik er een aantal met u nalopen? 

Rationale verklaringen (1) 

Er wordt wel gezegd: die genezingen hebben natuurlijk niet van het een op het 

andere moment plaatsgevonden. Het genezingsproces vond plaats over langere 

tijd. Leuk geprobeerd, zeg ik dan, maar de Bijbelse verhalen spreken altijd over 

instant-genezingen. Ze willen daar iets mee zeggen. 

‘Dat komt omdat wonderen nog in het wereldbeeld van toen pasten,’ zegt 

iemand. Dat zal voor een deel waar zijn, maar voor een deel niet. Als het in je 

wereldbeeld past, sta je er niet van te kijken. Maar je hoort geen omstander in 

zo’n verhaal roepen: ‘Ja, allicht gebeuren er wonderen! Ik kijk er niet van op.’ De 

mensen toen, zo vertellen de verhalen, stonden er ook van versteld.  

Rationale verklaringen (2) 

Iemand anders wijst erop dat wonderen altijd een soort bijvangst zijn. Het gaat 

in het evangelie allereerst over de boodschap van Gods Koninkrijk. In het kielzog 

daarvan gebeuren wonderen, maar het zijn tekenen van dat Koninkrijk, ze zijn 

eraan ondergeschikt. Dat geloof ik ook, maar daarmee zijn die wonderen er nog 

wél. 

De mij innig dierbare en deze week overleden collega Nico ter Linden zei over 

wonderen: ’Niet echt gebeurd, maar wel waar.’ Je moet de verhalen symbolisch 

verstaan. Maar ook dat heeft mij nooit helemaal overtuigd. Het biedt een weg 
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om verder te komen met deze verhalen. Maar het gevoel heeft mij nooit 

losgelaten dat de meeste van deze verhalen ons wel degelijk iets willen vertellen 

over wat écht gebeurd is.  

God en het lijden 

Weer een andere oplossing zegt: de moderne geneeskunde is het wonder van 

vandaag. Wanneer een mens van het jaar nul een kijkje zou kunnen nemen in 

onze wereld, zou hij versteld staan van de mogelijkheden die er in onze tijd zijn. 

Daar moeten we inderdaad innig dankbaar voor zijn. Maar ook de moderne 

geneeskunde kan niet alles. Om dat te zien hoef je maar een kwartiertje te gaan 

staan op de promenade voor de ingang van ziekenhuis Dordwijk en te kijken naar 

de gezichten van de mensen die het ziekenhuis verlaten: vrolijke, opgeluchte, 

maar voor een groot deel ook gespannen of geslagen gezichten. Moderne 

geneeskunde of niet, vroeg of laat kom je altijd weer uit bij de vraag aller vragen: 

hoe zit het nou met God en het lijden? 

Drie essentiële dingen zullen wij nooit op een rij 

krijgen (daarom staan ze hier in een driehoek): 

(1) het lijden, (2) God als liefde en (3) God als 

macht. Vroeger zeiden we: ‘Alles wat er gebeurt 

is Gods wil, dus ook het lijden. Je kunt maar 

beter voor zijn macht buigen.’ Maar dat riep de 

vraag op: is God dan liefdeloos? Nee, zei de 

moderne theologie, God is juist liefde, hij wil 

het lijden ook niet, hij kan er ook niets aan 

doen, maar hij lijdt met ons mee. Sympathiek antwoord. Maar er popt 

onmiddellijk een volgende vraag op: ‘Wat hebben wij aan zo’n weerloze God, 

want al hij er ook niets aan kan doen, wie zegt dan dat het ooit anders wordt?’ – 

‘Nou,’ zegt een derde, ‘het wórdt anders, maar God laat tot die tijd het lijden op 

de een of andere manier toe.’ Maar ik word opnieuw bestormd door vragen. 

Want als het anders kán, als God de wereld nieuw kan maken, is het óók des te 

onverdraaglijker dat het nog niet anders is.  

Vastlopen in de vragen 

Wie nu het gevoel heeft dat ik alles afbreek, heeft gelijk. Maar het moet. Wij 

klagen weleens dat wij leven in een tijd van twijfel, maar de moeilijkheid is dat 
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zoveel gelovigen maar halfhartig door de twijfel heengaan. Je moet door alle 

vragen heen. Ter wille van alle Hansjes in de wereld.  

Maar dan zal je ook merken dat we altijd vastlopen. Wij zullen de drie dingen van 

zo-even nooit in een sluitend systeem bij elkaar kunnen krijgen. En dat betekent 

ook dat onze Bijbeluitleg regelmatig schipbreuk zal lijden. Je krijgt niet alles 

keurig op een rijtje. Misschien moet onze Bijbeluitleg zich dan ook wel omkeren. 

Moeten niet wij de Bijbel uitleggen, maar de Bijbel ons. Want op de bodem van 

mijn vragen, hoor ik het Bijbelverhaal ineens een vraag aan mij stellen: heb jij 

dan zo weinig hoop? 

Reanimatie 

Het verhaal van Elisa vertelt hoe een kind overvallen wordt door helse 

hoofdpijnen. Een zonnesteek? Een bloeding? Hoe dan ook, het kind sterft. De 

moeder legt het op het bed waar de profeet Elisa slaapt als hij bij hen logeert. Ze 

sluit de deur achter zich. Daar zit de primitieve gedachte achter dat de ziel van 

het kind dan niet kan ontsnappen. De moeder gaat de profeet halen. Hij komt, 

gaat naar zijn logeerkamer en sluit óók de deur achter zich. En dan voltrekt zich 

een bizar tafereel. 

Eerst treedt Elisa ter wille van het gestorven jongetje voor het aangezicht van de 

Eeuwige. Vervolgens gaat hij op het kind liggen. Mond op mond, ogen op ogen, 

handen op handen. Alsof hij zijn eigen adem, levenslicht en lichaamswarmte op 

het kind wil overdragen. En het kind wordt warm, vertelt het verhaal. Elisa staat 

op, ijsbeert door de kamer, en doet nog een poging. En tijdens die wonderlijke 

reanimatie moet het kind ineens niezen. Het keert terug in het leven. 

Vragen aan mij 

Vragen bestormen me bij het lezen. Maar als mijn vragen aan het eind van hun 

latijn zijn, hoor ik vanuit het Bijbelverhaal ook vragen aan mij: ‘Moeten al jouw 

pogingen om dit acceptabel te maken niet uitlopen op een in slaap gesust eigen 

gelijk? Maar waar ligt jouw hoop voor anderen, voor de wereld? Wat heb jij de 

ander te bieden aan levensadem? Breng jij levenslicht waar er duisternis heerst? 

Geef jij warmte door aan wie koud is en versteend? Maak jij het verschil? Als het 

anders kan, waarom doe jij dan niet mee?’  
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En dan moet ik ineens denken aan de dag dat ik in de positie werd gebrácht om 

mee te doen. Het is jaren geleden. Ik werd gebeld door de directie van het Clara-

ziekenhuis in Rotterdam: of ik zo snel mogelijk wilde komen. Er was een jongetje 

– hij was een jaar of zes – dat maar niet wakker wilde worden uit de narcose. Zijn 

ouders waren in allerijl naar de directiekamer gebracht. Die ouders wilden op 

dat moment vooral een dominee. Ik kende hen niet, zij mij wel. Toen ik aankwam 

trof ik de ontredderde ouders, twee directieleden en de dienstdoende 

anesthesist. Na eerst geluisterd te hebben, stelde ik de vraag: ‘Wat kan ik doen?’ 

– ‘Ik zou maar bidden, dominee,’ zei de anesthesist, ‘Dat is het enige dat ons nog 

rest.’ Ik hoorde hoe gespannen hij was. Ik was het inmiddels zelf ook. In die 

directiekamer bovenin het ziekenhuis hebben we toen gebeden. Ongeveer een 

uur daarna kwam het bericht dat het jongetje wakker was geworden. De 

anasthesist reageerde alsof er een ton aan gewicht van zijn schouders viel. En hij 

zei: ‘Dit is echt een wonder, dominee!’ Ik weet nog hoe opgelucht, maar tegelijk 

ongemakkelijk ik me voelde.  

Het verhaal van Jezus 

Waarom doe jij niet mee? Ik weet zeker dat die vraag die oprijst uit de Schrift 

niet bedoeld is om onze vragen dood te slaan. Want onze vragen komen op 

menig bladzijde in de Bijbel voor. Sterker, de man van Nazaret die genezend 

rondging door de velden van Galilea, is zelf met zo’n vraag op zijn lippen 

gestorven. Dat maakt zijn verhaal alleen maar geloofwaardiger.  

Maar zijn verhaal wil zich doorzetten in ons. Wij worden geroepen zijn lichaam 

te zijn. Om onze mond te gebruiken om de mond van hen die tot zwijgen werden 

gebracht lucht te geven. Om wie geen licht meer ziet áán het licht te brengen. 

Om wie koud zijn en versteend warmte te bieden. Om met vallen en opstaan en 

in alle bescheidenheid genezende gemeenschap te zijn. Om open te staan voor 

wat ons kan overstijgen. Maar ook: om, net als Jezus, niet weg te vluchten uit de 

vragen.  

Menselijkheid 

Wat moeten wij met al die wonderverhalen uit de Bijbel? Ik zou zeggen: niet 

gebruiken voor halluluja-verhalen die illusies wekken. Maar je moet ze ook niet 

de tanden uittrekken en tot schoothondjes van ons rationele wereldbeeld 

maken. Laat ze staan in hun bizarre gedaante. Ze hebben zeggingskracht. 
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Wat ons rest is menselijkheid. Menselijkheid in de zin van: je eigen eindigheid en 

beperktheid beseffen. Op een zeker punt moet je zeggen: we weten niet hoe 

dingen zitten, waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Wij hebben op het geheel 

geen zicht, we laten het daarom open. Maar wat ook overblijft is de 

menselijkheid in de zin van: de empathie, de ontferming, de médemenselijkheid. 

Die menselijkheid houdt de Eeuwige ons middel de oude verhalen voor. En wij 

houden die menselijkheid de Eeuwige voor als wij denken dat Hij het even 

vergeet. Menselijkheid - opdat geen mensenkind vergeefs geboren zal zijn.  

 


