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OVERDENKING OVER LIED 807 

 

Inleidend woord 

De veertigdagentijd is een tijd van bezinning. Bezinning op de weg van Jezus, maar ook op 

onze eigen levensweg. Ook de coronacrisis roept de vraag op: wat betekent het, een mens te 

zijn op aarde?  

Dit thema is ontleend aan lied 807, daarbij geïnspireerd door een al wat ouder nummer van 

het Ouderlingenblad.  

Lied 807 is een lied van Huub Oosterhuis – door velen over kerkgrenzen heen gewaardeerd, 

ondanks het klassieke grapje ‘Jullie zullen van mijn huis geen Oosterhuis maken’-, met een 

mooie melodie van Tera de Marez Oyens.  

Het lied geeft een beeld van het leven van ieder mens.  

Deze dienst is in zoverre anders dan de andere diensten waarin ik ben voorgegaan, dat ik dit 

lied als uitgangspunt heb genomen.  

Elk couplet roept wel herinneringen op aan één of meer teksten uit de Bijbel. Bij ieder couplet 

lezen we dan ook een Bijbelgedeelte.  

Luisteren we naar het eerste couplet, dat Nienke Oostenrijk voor ons zingt.  

 

 

Lied 807: 1 

Genesis 2: 4b-7 

Een kleine twaalf jaar geleden hebben jullie een mens beroepen. Dat lijkt een open deur, maar 

het komt wel eens voor dat iemand een schaap verwacht, wellicht zelfs met vijf poten. Die 

schijnen in het wild nog voor te komen, maar in de Protestantse Kerk ben ik daar niet zeker 

van. In 2009 heb ik geschreven dat ik graag als een metgezel met jullie wilde oplopen, 

meegeloven, meebidden, meezingen, meedenken. Samen mens zijn op aarde, voor Gods 

aangezicht. Een mens met ups-and-downs, met mogelijkheden en beperkingen, met 

kwaliteiten en zwakheden. Delend in de pijn van het leven. 

Ik heb dat altijd een intrigerend woord gevonden in lied 807: geboortepijn. Een mens te zijn 

op aarde is eens voorgoed geboren zijn, is levenslang geboortepijn. Huilend geboren in een 

onherbergzame wereld. Nou ja, ik kan gelukkig terugkijken op een goede jeugd, mijn ouders 

waren blij met mij en hebben me met warmte omringd. Niet iedereen is zo gelukkig. Je zult 

maar ongewenst zijn als kind. Je wieg zal maar in een oorlogsgebied hebben gestaan of aan de 

verkeerde kant van de armoedegrens of in een huishouden vol misbruik en geweld. 
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Toen ik zo’n vijftien jaar geleden de Klinische Pastorale Vorming volgde, moesten we ook 

onze levensweg tekenen en de spirituele dimensie daarvan. Ik tekende in mijn levensweg twee 

grote bochten: het verongelukken van mijn vader toen ik 13 was en het ontdekken 

homoseksueel te zijn. Beide hebben mijn mens-zijn en mijn geloof gestempeld.  

Ieder mens doet zo ervaringen op, mooie, maar ook verdrietige. In het pastoraat hoorde ik de 

levensverhalen van mensen. Iedere keer weer ontroerend. Pastoraat heeft mijn hart. Je zou een 

lange lijst kunnen maken van wat mensen aan ervaringen opdoen: gepest worden op school, 

geen werk kunnen vinden, arbeidsongeschikt raken, steeds weer tegen de verkeerde partner 

oplopen, een geliefde kwijtraken aan de dood of aan het leven, levenslang op zoek naar liefde 

en erkenning… Mensen die zich afvragen: Waar leef ik eigenlijk voor? Wat is de betekenis 

van mijn leven? Wat houdt mij gaande? Levenslang geboortepijn. Ieder mens loopt butsen en 

deuken op. Eens voorgoed geboren zijn. Je kunt niet meer terug in de veilige schoot van je 

moeder.  

 

Is er dan helemaal geen geborgenheid meer? Alleen maar geboortepijn?  

God zij dank heb ik de Bijbel leren kennen. Natuurlijk, dat kan heel gemakkelijk en goedkoop 

klinken. Maar toch. Dat verhaal over God en de mensen raakt mij. Neem nou die gelezen 

verzen uit Genesis. Geen historisch of biologisch verslag, maar een belijdenis. Er staan twee 

verschillende scheppingsverhalen in Genesis 1 en 2. Maar de kern is: ik ben een mens, door 

God bemind en tot geluk geschapen. Dat geldt voor mij en voor ieder ander mens: jij mag er 

zijn. Dat is voor mij ook een fundamentele leidraad in het pastoraat. Je bent welkom. Jij mag 

er zijn. Je bent gewild.  

Een mens te zijn op aarde betekent ook schepsel zijn op deze aarde die schepping is. God 

blies de mens zijn adem in. Zo werd hij een levend wezen. Dat is het geboorteverhaal van 

ieder van ons.  

 

Die levensadem, die wind, blijft fundamenteel. Couplet 1 spreekt van leven van de wind. Wat 

betekent dat: er maar op los leven, zorgeloos? Ik leefde hier van een traktement, niet van de 

wind, en hopelijk volgende maand ook van een pensioen. En toch ook van de wind. Ik hoor 

hier een verwijzing in naar het verhaal van Nicodemus in Johannes 3. Jezus vertelt hem dat hij 

opnieuw geboren moet worden. Nicodemus begrijpt dat niet: ‘Hoe kan iemand geboren 

worden als hij al oud is?’ Dan vertelt Jezus over de wind die waait waarheen hij wil. Ik kan 

een ander mens worden als ik opnieuw geboren word uit de Geest. Net als de mens in Genesis 

krijg ik opnieuw de adem ingeblazen.  
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Dat is pas echt leven van de wind. Ik moet steeds opnieuw, van boven, geboren worden; het 

steeds opnieuw proberen: mens te zijn op aarde. Er is geboortepijn, je bent naakt en kwetsbaar 

geboren en ook later kom je niet zonder kleerscheuren door het leven. Maar er is bovenal de 

inspiratie van boven, de Adem van God, de Geest van God die ons steeds weer bepaalt bij zijn 

bedoeling met ons: wij zijn mensen, door God bemind, tot geluk geschapen, geroepen om te 

leven.  

 

 

Lied 807: 2 

Psalm 1 

Eigenlijk is het een wat rare uitdrukking: een predikant staat ergens, heeft een standplaats. Dat 

lijkt nogal in tegenspraak met wat couplet 2 zegt: mensen moeten verder gaan. Nu blijven 

predikanten meestal ook niet hun hele leven op één plek. Als ik naar mijn eigen traject kijk: 

Holwierde-Krewerd – Groningen – Heerlen – Voorburg – Amstelveen. Niet voor niets heet 

een voorganger ook een voorbijganger.  

Nadat je eens voorgoed geboren bent, begint een levensreis. Een mens moet altijd verder. 

Altijd onderweg naar morgen. Een mens op aarde heeft een levensloop, gekenmerkt door 

succes en tragiek, schuld en boete, lijden en vreugde, twijfel en geloof.  

Mensen moeten verder gaan. Ook in het kerkelijk leven is veel dynamiek, is veel in 

beweging, nieuwe uitdagingen. In de jaren die ik hier ben, sloten de Bankraskerk, de 

Dorpskerk en de Handwegkerk. Een pijnlijke ontworteling voor velen. Ook de Kruiskerk 

moest een nieuwe eenheid worden, eerst met de Pauluskerk, later met de Bankraskerk. Het 

zullen wel niet de laatste veranderingen zijn. Je kunt gewoon wel eens verlangen naar de rust 

en stabiliteit van een boom. Gewoon ongecompliceerd staan waar je staat, je laten voeden 

door je wortels en vrucht dragen.  

De bomen hebben wortels maar mensen gaan voorbij. Da’s ook wat. Mensen passeren niet 

alleen maar, maar verdwijnen ook van de aarde. Wat beklijft er nou van al je geren en gedoe? 

‘Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan?’ zong indertijd de populaire 

crematoriumfilosofe Mieke Telkamp. In mijn beginjaren als predikant heb ik dat lied vaak 

gehoord bij uitvaarten, nu al vele jaren nooit meer. Maar of we nu wel weten waarheen de 

weg leidt…? Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar lezen we nogal eens dat versje van 

Hanna Lam: ‘de mensen van voorbij zijn in het licht, zijn vrij’.  
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Mensen gaan voorbij. Dat roept ook de vraag op naar de kwaliteit van je leven. Hoe heb je 

geleefd, wat was daarin van waarde, laat je een spoor na?  

 

In Psalm 1 wordt een mens vergeleken met een boom, geplant aan stromend water. Hij laaft 

zich aan de wet van God, de Tora. Hij verdiept zich voortdurend in Gods Woord. Dat geeft 

hem oriëntatie, richting voor z’n leven. Met Gods Woord kom je goed uit en verdwaal je niet. 

De mens van Psalm 1 wortelt in de Schriften. Om het te zeggen met woorden uit dat andere 

lied ‘Een mens te zijn op aarde’ (lied 538): hij leeft van de woorden die opgeschreven staan. 

Zo mens te zijn op aarde betekent keuzes maken, verantwoordelijk leven: met wie ga ik om, 

wat doe ik wel en niet, wat is maatgevend in mijn leven, reken ik met God in mijn dagelijkse 

doen en laten? 

Die ‘boom van een mens’ vertoont een bijzondere eigenschap. Hij is vruchtbaar. Dat slaat niet 

op zijn libido of kindertal, maar: hij draagt vrucht. Zij betekent wat in de samenleving. Zij is 

er voor haar naaste, weet van gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. Hij is niet 

gericht op bonussen, maar op het werkelijke bonum, het goede voor mens, samenleving en 

milieu.   

Hij wordt in deze psalm een rechtvaardige genoemd.  

Er was één Mens, die helemaal klopt op dit beeld van de psalm: Jezus. Zijn leven was 

vruchtbaar. Paulus schrijft in Kolossenzen 2: 6-7: ‘Volg de weg van Christus Jezus … en blijf 

in hem geworteld’.  

Er zijn in onze tijd genoeg mensen die ontworteld zijn. Een leven zonder houvast, zonder 

diepgang.  

Mensen moeten wel verder gaan, maar ook verworteld zijn. Ik wens de Kruiskerk en de 

Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert toe dat ze voortgaat op de weg van 

Christus. Maar ook: geworteld in hem.  

 

 

Lied 807: 3 

Lucas 9: 57-62 

Het is met een enigszins bezwaard gemoed, dat ik afscheid neem van de gemeente. Midden in 

een coronapandemie, die ook het kerkelijk leven zo zwaar treft. De gemeenschap raakt 

verbrokkeld. Zal de gemeente zich herstellen van deze klap? Een gemeente kan een geestelijk 

thuis zijn, een huis waar je je thuis voelt. Maar ook al voor corona stond dit onder druk. 

Vooral veel jongeren ervaren de (eigen) kerk niet meer als een thuis.  
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Couplet 3 zegt: De mensen weten heg noch steg zijn altijd naar hun huis op weg. Een 

zoektocht naar wat houvast kan bieden of naar een spiritueel dak boven het hoofd. Cursussen 

en therapieën genoeg die dieper inzicht willen bieden in de geheimen van mens, leven en 

kosmos. Het New Age-gedachtengoed slaat aan. Spirituele boeken zijn bestsellers. 

Retraiteweekenden in kloosters zijn populair. Ook seculiere mensen maken een pelgrimstocht 

naar Santiago de Compostella. De mensen zijn altijd naar hun huis op weg. Of dat in de 

toekomst ook weer een gewone wijkgemeente van de Protestantse Kerk in Nederland zal zijn, 

ik durf het niet te zeggen.  

Op zich heb ik geen moeite met heel nieuwe wegen of herstructurering. Het biedt ook een 

nieuwe kans. Een kans ook om die vraag uit de laatste regel opnieuw te stellen: wie is onze 

weg? 

 

In het Bijbelboek Handelingen worden de volgelingen van Jezus mensen van de weg 

genoemd. Daarin schuilt een diepe Bijbelse notie.  

De geschiedenis van Israël begint met het gehoor geven van Abraham aan een stem, die hem 

oproept te breken met wat hem vertrouwd was en op weg te gaan naar het land dat God hem 

zou wijzen. Horen en gehoor geven, opbreken en op weg gaan, wordt Israël op het lijf 

geschreven. Naast al het mooie en goede is er ook veel wat niet deugt in onze wereld. De 

Bijbelse verhalen vertellen ons dat God er op uit is mensen uit knechting en duisternis te 

bevrijden. Het oerverhaal  daarvan staat in het boek Exodus. Onder leiding van Mozes roept 

God zijn volk weg uit slavernij en onderdrukking.  

In het evangelie laat Jezus horen en zien hoe het leven en deze wereld bedoeld is. God wil dat 

mensen volop kunnen leven, bevrijd en rechtop.  

Jezus biedt zijn volgelingen geen nieuwe wereld- of levensbeschouwing, maar roept hen op 

om hem te volgen. Aan Jezus hebben zij ervaren hoe goed het leven kan zijn. Dat heeft hen 

tot andere mensen gemaakt. Ze zijn losgekomen van deze wereld, ze zijn vreemdeling 

geworden, ze hebben hier geen blijvende stad; ze zijn burgers geworden van een rijk in de 

hemel, zegt Paulus.  

Wie door Jezus geraakt wordt, zal daar ook iets van mee krijgen. Van een vreemde onrust. 

Die zal er moeite mee hebben zich thuis te voelen in deze wereld. Heel scherp komt dat in het 

evangelie tot uitdrukking als er staat: De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, 

maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen.  

Als één van zijn leerlingen hem vraagt hoe hij daar kan komen waar Jezus is, dan wijst Jezus 

niet op een weg, maar op zichzelf: ‘ik ben de weg’.  
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Dat antwoord ligt verscholen in de laatste regel van het derde couplet: maar wie is onze weg?  

Altijd op weg naar huis zijn is op de lange duur dodelijk vermoeiend. Ik heb als mens ook 

bescherming en geborgenheid nodig. Er is niets mis mee om die bij Jezus te zoeken en te 

vinden. Maar daar kan het niet bij blijven. De ontmoeting met Jezus brengt ook een nieuwe 

onrust te weeg, omdat deze wereld nog lang niet lijkt op het koninkrijk van God, op Gods 

nieuwe wereld. Ik moet opnieuw op weg gaan. Als gelovig mens op aarde ben en blijf ik een 

mens van de weg.  

 

 

Lied 807: 4 

Matteüs 6: 25-34 

De mensen hebben zorgen… Herkenbaar. In deze coronacrisis misschien wel meer dan in 

lange tijd het geval was: depressieve jongeren, die geen perspectief meer zien, online 

onderwijs, weinig contact met vrienden, zorgen om een toekomstige studie of baan; de tijd om 

jezelf te ontdekken als een mens op deze aarde is een tijd van lockdown geworden. Zorgen 

van volwassenen: zal ik mijn baan behouden, zal mijn bedrijf of horecagelegenheid het 

overleven? Stress in relaties. En in geval van ziekte: hoe zal het verder gaan? Of als je een 

dierbare hebt verloren: hoe moet ik verder zonder mijn vrouw, mijn man, mijn vader of 

moeder, mijn kind? 

Het brood is duur, het lichaam zwaar… 

En dan nog de omgang met elkaar. Het samenleven met andere mensen op aarde valt lang niet 

altijd mee. niet in het groot, gezien alle oorlogen en conflicten. Maar ook niet in het klein. 

Hoe gemakkelijk kwetsen we elkaar of stellen we elkaar teleur. De sociale media hebben het 

er niet beter op gemaakt. Maar je komt het tegen in het gezin, de familie, op school, op het 

werk met collega’s, en ook in de kerkelijke gemeente kun je soms wrijvingen en conflicten 

ervaren. Het lied zegt: wij verslijten aan elkaar.  

 

Waar komen al die zorgen nou vandaan?  

Veel zorgen komen voort uit onzekerheid. We weten niet wat de dag van morgen zal brengen, 

zijn bang voor alles wat ons kan overkomen. Is het waar: ‘Een mens lijdt dikwijls het meest 

door het lijden dat hij vreest, maar dat nooit op komt dagen…’? 

Nou ja, één zekerheid hebben we, verwoord in de laatste regel: De dood komt lang verwacht. 

Maar er gaat heel wat getob aan vooraf voordat het zover is.  
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Zelf ben van nature nogal een tobber, ik zou wel wat lichtvoetiger door het leven willen gaan. 

Met alle leeuwen en beren die ik soms op mijn weg zie, zou ik een toekomstig groter 

leeuwenverblijf in Artis met gemak kunnen vullen.  

En dan lig ik in de clinch met die woorden uit Matteüs 6. Wat een gratuite praatjes over 

vogels en lelies. Als je effe geen cent te makken hebt, piep je wel anders. Ik hoefde me geen 

zorgen te maken over eten en drinken en kleding, ik genoot een traktement, maar ik val wel 

vaak door de mand als een kleingelovige. Ik zei het al aan het begin: een metgezel, een 

mens… 

Toch probeer ik die weerbarstige woorden een plek te geven. Bij het vorige couplet ging het 

over het gaan van een weg, over Jezus volgen op zijn weg. Als je door Jezus bent geraakt, dan 

doet dat toch iets met hoe je in het leven staat. Hoezeer met vallen en opstaan dan ook. Jezus 

stelt voor een keuze: waar koers ik op aan met mijn leven? Wil ik echt mijn leven vergooien 

aan het najagen van al die materiële zaken? Wil ik me echt opnieuw een slavenjuk laten 

opleggen door het najagen van welvaart, status, prestige? 

Die vogels en die lelies doen wat er van ze verwacht wordt. Ze hebben geen andere pretenties. 

Maar de mensen – doen wij wat er van ons verwacht mag worden? Beantwoorden wij aan 

onze roeping, aan de bedoeling van ons mens-zijn op aarde?  

Een mens te zijn op aarde naar Gods bedoeling is zoeken naar, bezig zijn met het koninkrijk, 

het koningschap van God en de gerechtigheid die daarbij hoort.  

Als Jezus dan zegt: maak je geen zorgen, kijk naar die vogels en die lelies…, dan bedoelt hij 

niet: leef maar wat oppervlakkig en zorgeloos. Dan bedoelt hij: wees mens, zoals je geroepen 

bent. Leef van die nieuwe rijkdom die je door God gegeven is: dat je aanvaard bent en 

toekomst hebt, dat jouw leven in Gods hand is en dat niets je kan scheiden van zijn liefde, dat 

je een mens bent, door God bemind en tot geluk geschapen. En gun dat ook een ander.  

 

 

Lied 807: 5 

Exodus 3: 7, 10-12a, 13-14 

Op 27 september 2009, toen ik aan deze gemeente werd verbonden, stelde ds. Jaap Doolaard 

mij de volgende vraag: ‘Geloof je dat jij in je beroeping door deze gemeente door God zelf tot 

deze dienst bent geroepen?’ Ja, zo heb ik dat wel beleefd. Ook toen ik 38 jaar geleden 

predikant werd, was dat uit roeping. Dat klinkt misschien wat geladen en zweverig, maar 

toch. Voor vette bonussen of een lease-auto hoef je het niet te doen. En als je tegen sommige 

mensen zegt dat je dominee bent, kijken ze je aan alsof ze op de filmset van Jurassic Park zijn 
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beland, iemand uit een prehistorisch tijdperk. Het is een boeiend ambt, maar gemakkelijk heb 

ik het nooit gevonden. Eigenlijk helemaal niet passend bij de verlegen jongen die ik ben. In de 

Present, die gisteren uitkwam, stond bij de wijkberichten van de Pelgrimskerk een In 

memoriam van Brenda Haan. Zij heeft mij begin 2010 geïnterviewd, ik denk voor PiO, en als 

kop boven het artikel stond: ‘Dominee S.H. Lanser en het Bijbelboek Jona’. Ik had nl. verteld 

dat ik mezelf herkende in Jona: roeping, op weg gestuurd worden. Jona moet naar Nineve, 

maar wil dat niet. Het paste niet helemaal bij mij om predikant te zijn, maar toch kreeg ik het 

gevoel van: ga maar, heb het vertrouwen dat God je tocht in goede banen zal leiden. Kun je 

kwetsbaar en sterk tegelijk zijn? Ik heb het vaak zo gevoeld dat niet ik het ambt draag, maar 

dat het ambt mij draagt.     

Hoe dan ook, er is een regel in lied 807 die me diep raakt: Een mens te zijn op aarde is pijnlijk 

begenadigd zijn. Ik voel mij een begenadigd mens, leef van Gods genade, heb talenten 

toevertrouwd gekregen, maar wat doet het soms pijn.  

Nee, gelukkig is dit geen ‘voorrecht’ van predikanten. Lied 807 zegt: het hoort zelfs wezenlijk 

bij het mens te zijn op aarde. We worden aangesproken. Geroepen. Mens: zorg voor de aarde. 

Breng gerechtigheid en vrede. Laat compassie zien. Zoek met elkaar wegen om een 

samenleving te scheppen waar mensen tot hun recht komen.  

Ik heb me vaak verbaasd over de moeite die het kost om ambtsdragers en andere medewerkers 

te vinden. Durf je met het talent dat jou gegeven is naar buiten te treden? Zet je je in voor de 

samenleving waarin je leeft, voor de kerkgemeenschap waartoe je behoort? Neem je de 

verantwoordelijkheid op je voor die taak waarvoor jij geroepen wordt? Je bent een 

begenadigd mens! 

 

Ook in de Bijbel komen we ze tegen: mensen die pijnlijk begenadigd zijn en als geroepene de 

weg van de Eeuwige zullen gaan. Neem nou Mozes. God roept hem om zijn volk te bevrijden, 

maar Mozes durft niet. Hij stelt zelfs voor dat de Heer maar iemand anders moet sturen. Toch 

zal Mozes gaan. Hij zal het ook volhouden tot het einde toe.  

De Bijbel vertelt van het begin tot het eind over mensen die worden geroepen, die als 

begenadigde mensen de stem van de Eeuwige hebben verstaan en zijn weg volgen.  

Jij en ik, wij, mogen onze eigen rol spelen in dat verhaal van God en de mensen. Niet als 

supermensen, maar met al onze gebreken, ons falen, onze onzekerheid, onze twijfel, ons 

vallen en opstaan. Ik ben blij dat ik de Bijbel ken.  
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Een mens te zijn op aarde is zoeken, nooit verzadigd zijn. Levenslang je weg zoeken, als 

geroepen mens, in de gebrokenheid van dit bestaan. Dat gaat niet altijd met geluk en vreugde 

gepaard, maar ook met pijn, verdriet, teleurstelling, eenzaamheid. En als jouw taak erop zit, 

als alles is volbracht, dan mag je rusten in de aarde en vertrouwen dat de Eeuwige een 

toekomst zal geven. Vriendschap met de Eeuwige is eeuwige vriendschap.   

 

 

Lied 807: 6 

Openbaring 21: 1-4 

Ik heb in mijn predikantenbestaan heel wat uitvaartdiensten geleid. Het went nooit, iedere 

keer weer die confrontatie met hoe de dood inbreekt in een mensenleven, met het verdriet en 

het gemis.  

Ons kostbare leven is kwetsbaar en bedreigd. Een mens te zijn op aarde is ook leren loslaten, 

leren omgaan met onze sterfelijkheid. Ongeluk, ziekte of dood kunnen ook jou en mij treffen.  

 

Hoe zullen wij volbrengen wat door de eeuwen duren moet; een mens te zijn die sterven 

moet?  

Hoe? Een indringende vraag in het pastoraat. Hoe lang moet ik wachten op de uitslag? Hoe 

zal de uitslag zijn? Hoeveel tijd heb ik nog? Hoe kan ik leven met de tijd die er nu nog is? 

Hoe heb ik geleefd? Hoe moet ik verder nu ik zo ziek ben en kan ik dat wel? Hoe ver gaan we 

met medische behandelingen? Hoe kan ik er met mijn liefsten over praten? Hoe kan ik 

afscheid nemen? Hoe moet het thuis verder? Hoe zal ik sterven? Is er een leven na de dood? 

Onze diepste onzekerheid, twijfel, angst, kwetsbaarheid, klinken in deze vragen door. Het zijn 

niet alleen vragen, het zijn ook emoties, opkomend vanuit het verdriet en de onmacht. 

Niemand weet wat sterven is.  

Deze vragen brengen ons bij de essentie van het leven, van het mens-zijn op aarde. Vragen 

naar het waarom en waartoe. Waarom leef ik? Wat hoop ik? Wat verlang ik? Waartoe dien ik? 

Wil niet bijna iedereen dat zijn leven er toe doet? 

 

De christelijke traditie kent een diversiteit aan visies ten aanzien van leven en dood. Er is in 

de Bijbel een duidelijk besef dat de dood bij het leven hoort; dat het zo bestemd is dat het 

menselijk leven eindig is. Tegelijk en bovenal dat God ons leven wil en niet onze dood, maar 

dat dood noch leven ons kunnen scheiden van Hem. Zolang er mensen zijn op aarde wil God 

er zijn. Dat is immers de betekenis en de belofte van Gods Naam, zoals die klonk in het 
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vorige blokje in Exodus 3: Ik ben die er zijn zal. Daarnaast is er het uitzicht dat ons leven hier 

en nu ergens toe dient, straks en ooit. Het perspectief van een nieuwe hemel en een nieuwe 

aarde. Een leven, eeuwigheidsleven, waarin alles ‘goed’ zal zijn, zoals God het in het begin 

heeft bedoeld.  

 

Maar er is nogal een kloof tussen dat visioen uit Openbaring 21 en de werkelijkheid waarin 

wij leven. Toen ik de Klinische Pastorale Vorming deed, kwam naar voren dat ik grote moeite 

heb met de kloof tussen ideaal en werkelijkheid. Ik wil reiken naar de hoogste plank en dan 

liggen de valkuilen van moralisme en depressie op de loer.  

Maar tegelijk relativeert het visioen ook: het hangt niet allemaal van onze inzet af. Het nieuwe 

Jeruzalem komt bij God vandaan. Ik mag het ook overgeven, in vurig verlangen dat God zelf 

voltooit wat Hij is begonnen.  

Ons allen wens ik toe dat we verlangend blijven uitzien naar Gods toekomst.  

Wij branden van verlangen tot alles is voltooid.  

Amen.  

 


