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Preek van 10 maart 2019, 1ste van de 40 dagen  
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door ds. Piet van Die 

 

GOD VAN HEBREEËN 

Zeg hem dat de HEER, de God van de Hebreeën, naar jullie toegekomen is. (Exodus 3, 18) 

De moeder het water 

Rutger Kopland maakte eens een gedicht over zijn demente moeder. Hij deed 

dat in de vorm en kleurklank van het beroemde gedicht ‘De moeder de vrouw’ 

van Martinus Nijhoff, dat begint met de regel ‘Ik ging naar Bommel om de brug 

te zien’. Het gedicht van Kopland heet ‘De moeder het water’ en het gaat zo: 

 

Ik ging naar moeder om haar terug te zien. 

Ik zag een vreemde vrouw. Haar blik was wijd en 

leeg, als keek zij naar de verre overzijde 

van een water, niet naar mij. Ik dacht: misschien 

 

– toen ik daar stond op het gazon, pilsje gedronken 

in de kantine van het verpleegtehuis, de tijd 

ging langzaam in die godvergeten eenzaamheid – 

misschien zou ’t goed zijn als nu Psalmen klonken. 

 

Het was mijn moeder, het lijfje dat daar roer- 

loos stond in ’t gras, alleen haar dunne haren 

bewogen nog een beetje in de wind, als voer 

 

zij over stille wateren naar een oneindig daar en 

later, haar God. Er is geen God, maar ik bezwoer 

Hem Zijn belofte na te komen, haar te bewaren. 

Dementie en geloof 

In het gedicht spelen twee thema’s door elkaar heen: dementie en het geloof of 

ongeloof. Eerst maar eens dat eerste. Dementie is hard op weg volksziekte 
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nummer 1 te worden. Het grijpt om zich heen. Iedereen kent wel iemand – of 

heeft iemand gekend – die dement is of was. Je vader of moeder. Je opa of oma. 

Een oom of tante. Je partner. Of misschien ben je het zelf wel en weet je: ik ben 

mezelf aan het kwijtraken. 

Een diepe pijn. Kopland verwoordt dat met een paar woorden: ‘Ik zag een 

vreemde vrouw. […] Het was mijn moeder, het lijfje dat daar roerloos stond.’ Je 

wordt een vreemde. Voor jezelf. Voor de ander. Je bent dezelfde én voorgoed 

anders.   

Onteigend 

De grootste pijn van dementeren is dat je wordt onteigend. Het begint met 

kleine dingetjes. Je vergeet weleens wat. In de film ‘Still Alice’ – ‘Nog steeds Alice’ 

gaat de nog jonge wetenschapsvrouw Alice (want ook op jonge leeftijd kan het 

mensen overkomen) weleens wat vergeten. Ze wordt onderzocht en krijgt van 

haar dokter de opdracht om een naam en adres te onthouden: John Black, 42 

Washington Street, Hoboken. Ze lacht er een beetje om - makkie! - , maar je ziet 

de ontzetting in haar groeien als ze in de dagen erna de woorden toch niet meer 

kan oproepen.  

Het is typerend voor het proces. Het begint met dingetjes vergeten. Kan 

gebeuren. Maar dan wordt het erger. Koken wordt een probleem. De auto moet 

de deur uit. Je kunt misschien op den duur slecht voor je zelf zorgen. Er komt 

hulp. Totdat het misschien helemaal niet meer gaat en je niet meer thuis kunt 

wonen. En het meest ingrijpende: je verliest je herinneringen – het dierbare 

archief van elk mensenkind. Je kent je eigen leven niet meer. 

Machteloos 

Het is een proces dat vaak – niet altijd! – gepaard gaat met veel onzekerheid, 

verdriet en soms regelrechte vertwijfeling. Je raakt de weg kwijt in je eigen 

hoofd. Je wordt ‘kinds’, zeiden de mensen vroeger. Een geestelijk verzorger in 

een verpleeghuis vertelde me ooit dat hij dat een mooi woord vond, want je 

wordt weer als een kind. Maar ik vond dat zelf te mooi om waar te zijn. Want 

laat het waar zijn: dat je weer wordt als een kind. Maar dan vaak wel een kind 

dat is verdwaald en dat hulpeloos en vergeefs roept om een moeder. En dat soms 

letterlijk. Ooit besloot ik een dagdeel lang op een gesloten afdeling van een 

verpleeghuis door te brengen. Ik hoorde er urenlang een mevrouw roepen om 
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haar moeder. Mijn respect voor verplegend personeel werd daar definitief 

gevestigd. Want telkens was er iemand die de mevrouw probeerde te sussen. Ik 

realiseerde me: zo moet het dus dag in dag uit gaan. 

Natuurlijk, er kunnen nog hele vrolijke dingen gebeuren in het leven een iemand 

de dement is. Mensen kunnen milder worden dan ze ooit waren. Er kan nog 

gezongen en soms zelfs gedanst worden. En voor de partners en kinderen kan 

dat troostrijk zijn. Maar de meeste getroffenen ervaren wat Kopland ervoer: een 

enorme machteloosheid.  

Bijbelse beelden 

‘Godvergeten eenzaamheid’ noemt Kopland het. Harde woorden die hij letterlijk 

lijkt te menen. Er spreekt boosheid uit. Boosheid om een moeder die kennelijk 

altijd vroom is geweest, maar die nu door God lijkt vergeten.  

En toch zit het gedicht vol Bijbelse toespelingen. En daar komt dat ongelovige 

geloof van Kopland om de hoek kijken. ‘Haar blik was wijd en leeg, als keek zij 

naar de verre overzijde van een water.’ Dat water staat voor de dood. Het is de 

zee of rivier die ons scheidt van de wereld hierna. Zoals Israël uit Egypte door 

Schelfzee en Jordaan moest om het beloofde land te bereiken. Later in het 

gedicht komen die wateren nog een keer voor: ‘als voer zij over stille wateren 

naar een oneindig daar en later, haar God.’ Stille wateren: echo van Psalm 23, 

de Heer is mijn herder.  

Naam 

Kopland had het geloof van zijn voormoederen verloren. ‘Er is geen God,’ zegt 

hij hard. En toch blijf het daar niet bij. Want hij eindigt met de regel: ’maar ik 

bezwoer Hem Zijn belofte na te komen haar te bewaren.’ In zijn machteloosheid 

spreekt hij God zelf aan, eist hij van God om moeder te bewaren. 

Kopland komt daar heel dicht bij de God van het verhaal van Mozes. Mozes wil 

graag de naam achter de Stem weten die hij hoort. Een naam is in de Bijbel veel 

meer dan een etiketje. Een naam geeft je een zekere macht over de ander. Je 

kunt niet alleen tot die ander, maar ook over de ander praten. Dan heb je er 

greep op. Maar de Stem weigert een naam te noemen. Je kunt God niet 

vastleggen. Hij is ongrijpbaar. In plaats van een naam, geeft God een belofte. Zijn 

naam is: ‘Ik zal er zijn.’ Onderweg zal blijken of Hij er is en wie en hoe dan.  
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Afwezige aanwezigheid 

Onderweg. Door ups en downs. Soms zal het dan ook lijken alsof Hij er niet is. ‘Er 

is geen God,’ zullen mensen dan zeggen. Of: ‘Waar is God nu?’ Of: ‘Wat heb ik 

aan het geloof?’ En inderdaad, neem alles weg wat bij ons dagelijks leven hoort, 

wat houd je over? Alleen vertwijfeling.  

Wij doen vaak alsof geloven een zekerheid is die veroverd kan worden. Maar 

zo’n zekerheid heb je nooit op zak. En als je het denkt op zak te hebben, kun je 

op een dag merken dat je zakken leeg zijn. Is er dan geen God? Misschien moet 

je het zo zeggen: er is een belofte. Afwezige aanwezigheid. Of aanwezige 

afwezigheid. Anders kan ik het niet zeggen. Ik zal er zijn, luidt de belofte. Ze wil 

vertrouwen wekken – juist in gebroken levens. En ze hééft vertrouwen gewekt 

bij generatie op generatie. Vertrouwen dat niet beschaamd werd.  

Overkant 

Mozes krijgt de opdracht tegen de farao te spreken namens de HEER. HEER: een 

weergave in onze Bijbel van die rare naam die betekent ‘Ik zal er zijn’. Maar God 

geeft nog een visitekaartje af: Hij is God van de Hebreeën. Hebreeën – een apart 

woord. De geleerden zijn er nog niet over dit waar dat woord vandaan komt of 

wat het betekent. Er zijn verschillende verklaringen. Een ervan is deze. Het zou 

zoiets kunnen betekenen als ‘mensen van de overkant’. Telkens in de 

Bijbelverhalen is sprake van mensen die rivieren overtrekken. Abraham kwam 

uit een land achter de Eufraat en de Tigris. Jakob trok de Jordaan over. Israël trok 

door de Schelfzee en ook door de Jordaan. Ze komen van een overkant.  

Wie aan een rivier of water staat en er overheen moet, kan denken: hoe kom ik 

er doorheen, hoe kom ik er óverheen? Maar er klinkt in de werkelijkheid een 

stem. Een Stem die vertrouwen wekt. Die stem, dat vertrouwen heet in de Bijbel 

‘God van Hebreeën’. God van mensen die de oversteek moeten maken. Hij trekt 

met je mee. Hij zal zijn mensen bewaren. 

De ballingschap van dementie 

Het verhaal van Exodus is een verhaal van ballingschap. Dan denken we vaak aan 

politieke ballingschap. Maar mensen kunnen op vele manieren gevangen zitten 

in vreemd land. Dementie is zo’n vreemd land. Je bent niet vrij meer. Je bent 

onteigend. Ontheemd. Je blik wordt misschien wijd en leeg, als kijk je naar een 
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verre overzijde. Niet meer naar deze wereld. ‘Ik zag een vreemde vrouw,’ schreef 

Kopland. Wie ben je nu? Wat gaat er in je om? Wat bleef er over van wie je was?  

Op Engelse oorlogsgraven staan soms de woorden ‘Known unto God’ – ‘Gekend 

door God’. Het zijn graven van soldaten van wie de identiteit niet bekend is. Maar 

ze zijn bekend bij God. Misschien kan dat geloof ons ook helpen in het verdriet 

over onbereikbaar geworden vaders, moeders, partners. Ze zijn ‘known unto 

God’. Hij kent hen van binnenuit.  

Plaatsvervangend 

Het mooie van het gedicht van Kopland is dat hij, ondanks het feit dat hij niet 

meer kan geloven zoals zijn moeder, nu toch plaatsvervangend voor haar gaat 

geloven. Soms zoek je in je dierbare nog naar sporen van geloof, maar lijkt het 

vergeefs. Lijkt alles doodgeslagen door die verschrikkelijke ziekte. Want soms is 

de werkelijkheid verpletterend - ook voor het geloof.  

Maar dan kun jij misschien nog wel plaatsvervangend geloven voor een ander. 

Spreken tot Hem die er zal zijn voor je dierbaren. Hij zal hen bewaren. Hij is 

immers een God van Hebreeën: mensen die door diepe rivieren gaan naar een 

land aan de overkant. Desnoods wrijven we God zijn eigen belofte in. Net als de 

ongelovige Kopland. ‘Ik bezwoer Hem Zijn belofte na te komen, haar te bewaren.’ 

Ter wille van zijn moeder heeft hij – misschien voor even, maar toch - zijn 

ongeloof op. Toonbeeld van liefde en mededogen.  

Zingen 

Eén ding heeft Kopland nagelaten. Hij schrijft dat, als hij zijn moeder ziet, het 

goed was geweest als Psalmen klonken. Ik vraag me af: waarom heeft hij er niet 

één voor haar gezongen? ‘De Heer is mijn herder’ bijvoorbeeld. Wie zingt bij zijn 

demente moeder, kan merken hoe diep liederen soms zitten. En ineens kan ze 

dan mee gaan zingen of neuriën.  

Waar komt zo’n lied vandaan? Zo’n lied komt uit de regionen van de ziel waar 

alleen God nog kan reiken. Zijn tederheid wekt een lied voor onderweg – naar 

een oneindig daar en later.  


