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DE BRON VAN ALLE LEVEN 

Een mens gaat naar zijn eeuwig huis […] wanneer de adem van het leven weer naar God gaat, 

die het leven heeft gegeven. (Prediker 12, 5;7) 

Niet leven en toch bestaan 

Ik begin met een citaat: ‘Het feit dat iemand dood is, mag dan betekenen dat hij 

of zij niet meer leeft, maar het betekent niet dat hij of zij niet meer bestaat’ -. Het 

is een citaat uit een boek van de Engelse schrijver Julian Barnes. Hij verloor een 

aantal jaren geleden zijn vrouw en schreef over wat dat betekende.  

Ik vond het een treffend citaat: iemand die niet meer leeft, kan nog wel bestaan. 

Mijn vriend Kees is al veertien jaar dood. Maar in een appje naar zijn vrouw op 

zijn verjaardag kort geleden, kwam het er als vanzelf bij me uit: de woorden ‘ik 

houd nog steeds van hem’. Ik keek er zelf van op. Je zou verwachten: wat hield 

ik van die man. Nee, het is nog steeds tegenwoordige tijd.  

Verleden-tegenwoordige tijd 

En toch – ook Julian Barnes weet dat zelfs dit nog-steeds-bestaan van 

overledenen onderhevig is aan uitdoving. Op een andere bladzijde schrijft hij 

over zijn vrouw: ‘Ze bestaat niet echt in het tegenwoordige, niet geheel in het  

verleden, maar in een soort tussentijd, de verleden-tegenwoordige [tijd’].  

Ook een treffende omschrijving. Maar gaandeweg zal toch in die verleden-

tegenwoordige tijd het verleden de overhand gaan krijgen. Het beeld van mijn 

vriend Kees heb ik nog goed voor ogen. Maar hoe zijn stem klonk – ergens is die 

verdwenen. Ook herinneringen zijn onderhevig aan vergankelijkheid. Ze vormen 

lang een spoor, zoals het kielzog achter een verder varende boot nog lang 

zichtbaar is. Maar er komt een moment dat de golven de sporen uitwissen.  

Rumspringa 

Wie goed doordrongen was van de vergankelijkheid van het leven, was de 

schrijver Prediker. O nee, hij was geen cynicus of zwartkijker. Hij riep op tot het 
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genieten van het leven. Ook in ons Bijbelgedeelte horen we dat. Hij richt zich 

daarin vooral tot jongeren. Geniet! Haal uit het leven wat er in zit! Want het 

leven is mooi! Het is een gave! 

De Amish, een strenge religieuze groep in de Verenigde Staten, laten jongeren 

vanaf hun zestiende jaar ‘rumspringa’. Dat betekent in hun Duitse dialect zoiets 

als ’je uitleven’, ‘onbevangen de wereld verkennen’. ‘Rumspringa’ – er zit 

wijsheid in die gewoonte. Wie jong is, moet zich af en toe kunnen uitleven. 

Experimenteren. Ontdekken. Daarom is deze coronaperiode juist voor jongeren 

ook zo moeilijk. Daar kunnen ouderen best wel wat meer begrip voor opbrengen. 

Andere tijden 

Rumspringa – Prediker zou het hebben toegejuicht. Maar bij hem staat het ook 

onder een voorteken. Wie jong is, moet genieten, want er komen anderen tijden. 

Tijden dat het tot je door gaat dringen dat alles vergankelijk is. Het leven gaat 

voorbij. Ook jij gaat voorbij. 

Prediker brengt dat in wat cryptische beelden tot uitdrukking. De dag waarop de 

wachter trillend voor het huis staat – dat betekent: je armen gaan trillen. De 

soldaten kromgebogen voortgaan – je benen doen het niet zo goed meer. De 

maalsters langzaamaan verdwijnen – je tanden en kiezen worden aangetast. De 

deuren naar de straat worden gesloten – je gehoor wordt minder en minder. In 

beeld na beeld laat Prediker op een indringende manier zien wat wij wel luchtig 

verwoorden met: ‘Je wordt wel ouwer, maar niet gouwer’ of ‘de ouderdom komt 

met gebreken’.  

Dubbele boodschap 

Pessimistisch? Nee, realistisch! Wij stoppen het misschien liever weg. We 

hebben liever het reclamebeeld van onszelf: voor altijd jong. Maar Prediker doet 

daar niet aan mee. En nee: hij gebruikt die vergankelijkheid ook niet om er een 

zalvend soort geloof mee te verkopen. Dat zie nog weleens: dan wordt de 

kwetsbaarheid van de mens gebruikt om als remedie het geloof aan de man te 

brengen. Maar Prediker doet daar niet aan mee.  

Hij laat een dubbele boodschap zien: leven is enerzijds ongelooflijk prachtig en 

heerlijk, maar tegelijk lelijk en een zaak van afbraak. Daar helpt geen moedertje 

lief aan. Julian Barnes brengt ook dat onder woorden. Na het verlies van zijn 
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vrouw was de meest schrijnende gedachte niet alleen: ‘Kijk wat ík verloren heb.’ 

Maar ook: ‘Kijk toch wat zij is kwijtgeraakt, nu ze het leven verloren heeft. Haar 

lichaam, haar geest; haar stralende nieuwsgierigheid naar het leven.’ 

Deernis 

Nu weet ik ook wel: je partner jong verliezen is iets anders dan je vader of 

moeder op hoge leeftijd verliezen. Met dat laatste kun je je sneller verzoenen. 

De dankbaarheid om hun leven staat dan al sneller op de voorgrond. Maar ook 

dan kun je nog met hen te doen hebben: ook zij stonden voor de mooie, maar 

zware taak er als mens te zijn.  Dat wekt dankbaarheid, maar óók deernis.  

Heeft Prediker dan niets troostends te melden? Nee, je hoeft het verdriet niet 

religieus weg te masseren. Dat laat zich ook niet wegmasseren. Niemand kan een 

weggevallen liefde vervangen. Een andere partner niet. Je kinderen niet. Je 

vrienden niet. Zelfs God niet. Maar kan God ons niet een beetje helpen? 

Aan de rand 

Ach, Prediker bekent niet zoveel te weten over God. Niemand kan kijken achter 

het gordijn dat hangt tussen hemel en aarde. Wat is daar? Is er wel iets? Iets dat 

ons opvangt? Toch gelooft Prediker van wel. En dat is wel opmerkelijk. Want 

daarin gelooft hij meer dan wat in het Oude Testament gebruikelijk was. Het 

Oude Testament kent namelijk geen hiernamaals. Dat is voor de meesten van u 

nieuw, weet ik. Maar het is zo. Abraham, Mozes, David – ze zijn gestorven zonder 

een geloof in een hiernamaals. Pas aan de rand van het Oude Testament zie je 

dat geloof voorzichtig ontstaan: bij Prediker. 

Voorzichtig, zei ik. Maar het is mij eerlijk gezegd liever dan al die uitgewerkte of 

uitbundige voorstellingen van een leven na dit leven. Het mag. Laat je 

verbeelding er maar op los. Maar blijf beseffen dat het je verbeelding is. Prediker 

houdt het bescheiden: ‘Een mens gaat naar zijn eeuwig huis […] wanneer de 

adem weer naar God gaat, die het leven heeft gegeven.’ 

Terug 

Je gaat terug naar God, naar hem die de Bron is van alle leven. Het zijn 

voorzichtige woorden. Maar er spreekt ook een door het leven gelouterd 

vertrouwen uit. Een vertrouwen dat juist door een niet-weten des te sterker is. 
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Zoals ik het zelf zou zeggen: ‘Ik weet steeds minder van God, maar ik vertrouw 

Hem steeds meer.’ 

Steeds minder weten over God – dat klinkt verontrustend uit de mond van een 

dominee. Maar ik bedoel dit: het leven kan je bijbrengen dat God groter en 

ongrijpbaarder is dan je dacht, maar daarmee kunnen in dezelfde mate de 

verwondering en eerbied en het vertrouwen toenemen. En misschien ook wel 

het verlangen of het heimwee naar God: alsof je terugverlangt naar waar je 

vandaan kwam. 

Bestaan in God 

Prediker weet van de vergankelijkheid van het leven – meer dan hij van God 

weet. Maar in deze randbewoner van het Oude Testament ontwaakte een 

voorzichtig vertrouwen dat wij na dit leven niet vallen in het niets. We keren 

terug naar de Bron waaruit wij voortkwamen.  

Laten we vandaag zó onze doden gedenken. Met eerbied. Ze hebben met vallen 

en opstaan geleefd. Ze waren mens als wij, in hun grootheid en kwetsbaarheid, 

in hun feilbaarheid maar ook in hun kracht, met hun verdriet en vreugde, in 

voorspoed en tegenspoed. We noemen in hun kerk nog één keer hardop hun 

naam. In het geloof dat de gedachtenis van hun namen bij de eeuwige Bron van 

leven voor altijd veilig is. Dat hun laatste ademtocht terugkeerde in God. Dat zij 

voor altijd bestaan in God zelf.  

Het schip 

In mijn oorspronkelijke versie van deze preek, had ik nu ‘Amen’ gezegd. Maar ik 

zag vanmorgen vóor deze dienst het tv-programma ‘De Verwondering’ met als 

gast zangeres Leonie Janssen. Een aantal jaren geleden verloor zij haar man 

Onno. Ze kreeg toen van een nichtje een tekst toegestuurd. De tekst is van ene 

bisschop Brent. En toen ik de tekst hoorde, wist ik meteen: dat is de juiste punt 

achter mijn preek. Het gaat om deze tekst: 

 

Wat is sterven? 

Ik sta aan de kust. 

Ik zie een schip met volle zeilen dat uitvaart naar de blauwe oceaan. 
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Hij is schitterend en vol kracht en ik sla hem gade totdat hij uiteindelijk niet 

meer is dan een wit wolkje, daar waar de zee en de lucht samenkomen en in 

elkaar overgaan. 

Dan zegt iemand naast me: “Kijk! Hij is weg!”. 

Hij is niet meer te zien. 

Zijn mast, romp en rondhout zijn nog net zo groot als toen hij bij mij wegging, 

en hij is nog net zo goed in staat zijn levende lading naar zijn haven van 

bestemming te varen. 

Zijn kleiner geworden formaat zit in mezelf, niet in hem. 

 

En op precies hetzelfde moment waarop iemand naast me zegt: ‘Kijk! Hij is 

weg!’, zijn er aan de andere kant ogen die hem zien komen en andere stemmen 

die de blijde roep overnemen: ‘Daar komt hij!’ 

En dat is sterven… 

 

 

 

 

 

 

 

 


