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Zondag 7 november 2021       Gedachtenisviering 
De Schutse, Uithoorn 
 
Verkondiging: ds. Joep Dubbink 
 
Schriftlezingen: Prediker 3:11-15 en Johannes 16:16-18 
 
Lieve mensen, 

‘Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, en kort daarna zien je me terug’ – raadselachtige 
woorden, en die woorden worden wel vier keer herhaald, het raadsel voor de leerlingen van Jezus 
wordt steeds groter. In het vervolg, dat we niet lazen, komt Jezus zijn leerlingen te hulp en probeert 
hij die woorden uit te leggen, dan gaat het over van alles, over vervolging en over verdriet dat tot 
vreugde wordt, maar dat het nou zoveel duidelijker wordt, nou nee.  

Twee dingen in dit zinnetje zijn onduidelijk: wat is ‘een korte tijd’, en wat is ‘zien’ eigenlijk?  

Eerst die tijd. Wat kort en lang is in de tijd, dat verschilt enorm. Als een archeoloog het heeft over 
‘kort nadat de dinosaurussen waren uitgestorven’ dan kan hij zomaar een paar miljoen jaar bedoe-
len; en voor ons kan een ‘korte’ wachttijd voor een operatie voelen als een eeuwigheid, als er veel 
van afhangt. Wat bedoelde Jezus? Dat Hij naar zijn Vader gaat, en na korte tijd weer terugkomt? En 
dat dus die ‘korte tijd’ nu al zo’n 2000 jaar duurt? Dat kan, een psalmdichter zegt ergens dat duizend 
jaren als één dag zijn in Gods ogen (Psalm 90:4). Maar hoe kan dat nou troost zijn voor de leerlingen 
van Jezus? Dat gaan ze niet meer meemaken, ze zijn mensen zoals wij, ze leven in de tijd, zijn aan tijd 
gebonden. Dat is het menselijk leven. Zeventig, tachtig jaren, zegt diezelfde Psalmdichter (Psalm 
90:10), soms mogen we dat nog uitbreiden tot negentig en zelfs honderd-plus, maar dat is het dan 
wel – en soms veel minder. God mag dan een eeuwigheid de tijd hebben, wij mensen niet. En hoe 
verdrietig ook, we begrijpen dat dat niet anders kan. Ons lijf kan niet meer aan, en onze geest ook 
vaak niet, beide slijten aan het leven, soms de een sneller dan de ander.  

We hoorden daarnaast Prediker, die merkwaardige filosoof die ook nog eens rondloopt in de bijbel, 
compleet met z’n dwarse gedachten. Ook hij denkt na over de tijd. Hij noemt even voor ons gedeelte 
een hele serie tegengestelde dingen: planten en oogsten, zwijgen en spreken, weggooien en bewa-
ren, een hele lijst, en al die dingen hebben hun ‘tijd’, hun moment. Al die dingen heeft God ‘de goede 
plaats in de tijd gegeven’ zegt hij, en dat doet God met het oog op zijn eeuwigheid. De mens kan daar 
iets van begrijpen, maar het geheel overziet ‘ie niet. Dus moet ‘ie de dingen maar nemen zoals ze 
zijn, dat lijkt de boodschap van dat eerste gedeelte. 

Ik moet zeggen, daar zou ik met Prediker nog wel eens over in debat willen gaan. Dat God alle dingen 
op het juiste moment laat plaatsvinden, gelooft ‘ie dat nou werkelijk? Heeft ‘ie dan nooit het gevoel 
dat er iets niet klopt, niet goed was, dat die ziekte niet op het goede moment kwam, dat die auto net 
op het verkeerde moment op de verkeerde plek was? Het lukt mij tenminste niet, dat allemaal dicht 
te smeren met wat ik in Zeeland wel hoorde, toen ik daar werkte: ‘’t Hep so motte wéééze, dome-
neej’. Met alle respect, dat is te makkelijk. Predikers advies om dit leven te nemen zoals het is, dat is 
wel een goed advies natuurlijk; en ook vooral wat hij schrijft, over het goede dat je daarin gegeven 
wordt vooral te genieten, dat lijken me hele advies; en ook, om dat in dankbaarheid als geschenk van 
God te aanvaarden. Maar gedachten over alles dat op de goede plaats en het goede moment zou 
gebeuren, daar ben ik heel terughoudend over, dat moeten we beter niet doen. Prediker zegt het 
ook zelf: ‘De mens kan dat niet doorgronden’ – hou het daar dan maar bij. 

Daar heb ik dus een conflictje met Prediker, ik hoop hem daar ooit nog eens over te spreken… Maar 
straks maakt hij het meer dan goed met een prachtige opmerking, die nog komt. 

Terug naar die woorden van Jezus over die korte tijd: dat blijft onduidelijk. Maar misschien wordt het 
beter als we naar het ‘zien’ kijken. En nu haal ik er een andere filosoof bij, uit onze tijd, althans, een 
‘korte tijd’ geleden: Johan Cruijff, met zijn woorden ‘Je ziet het pas als je het door hebt’. In alle 
eenvoud zegt hij: zien en zien, dat is twee. Je kunt iets wel zien met je ogen, maar het niet snappen, 
niet doorhebben, niet dóórzien. En nu wil het geval, dat in dat vier keer herhaalde zinnetje twee 
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verschillende woorden voor ‘zien’ worden gebruikt. Er staat letterlijk: ‘Nog een korte tijd zullen jullie 
mij aanschouwen; en dan nog een korte tijd en jullie zullen mij zien’. Nou wordt het voor mij een 
stukje helderder, nou ‘zie’ ik het ook! Jezus doelt inderdaad op zijn afscheid van dit leven. Dit is een 
deel van zijn afscheidsrede, enkele dagen voor zijn gewelddadige dood. Het zal niet lang meer duren 
dat zijn vrienden hem nog kunnen aanschouwen, bekijken met hun ogen, aanraken, vastpakken. Dat 
gaat voorbij.  

Maar zien, dat is wat anders. Echt zien doe je met meer dan je ogen, dat doe je met je hart. Dat is al 
zo tijdens iemand leven, we zien in elkaar hopelijk veel meer dan een mooi of niet zo mooi lijf, een 
jong of gerimpeld lichaam; we zien een mens, met een eigen leven, eigen gedachten, angsten, ver-
langens, hoop, geloof en liefde. Dát is zien! En zo willen we ook zelf gezien worden! En dat ‘zien’, dat 
gaat niet voorbij wanneer we elkaar niet meer kunnen ‘aanschouwen’, wanneer we het directe 
contact kwijt zijn, wanneer de dood daartussen komt.  

‘Voor altijd in ons hart’ staat soms boven rouwkaarten, dat is nauwelijks beeldspraak. In je hart, en 
dan bedoel ik niet die pomp in onze borstkas maar ons centrum van denken en voelen, daar houden 
we elkaar vast, daar liggen de herinneringen aan wie ons voorgegaan zijn.  

Bij Jezus wordt beschreven hoe dat nog wat intenser is dan bij menigeen. Hij heeft op zijn omgeving 
een onuitwisbare indruk gemaakt, en het is duidelijk dat na zijn dood, na zijn hemelvaart, hij niet 
‘passé’ was, dat het met hem niet was afgedaan. Hij bleef, in de ervaring van zijn vrienden, erbij, en 
hoe hij aanwezig bleef, dat kreeg een naam: ‘de Trooster’, de ‘Bemoediger’, de Heilige Geest. Bij 
Jezus is dat deel van ons geloof geworden, het staat in onze geloofsbelijdenis, omdat zijn betekenis 
zo groot is voor iedereen. Maar eigenlijk is dat hetzelfde als wij ervaren: dat mensen die ons voor-
gingen, die we gekend en aanschouwd hebben, in ons hart blijven. Dat we ze soms nog kunnen horen 
spreken, kunnen voelen wat ze gezegd zouden hebben, ze kunnen ‘zien’. Zien zoals de Belgen dat 
zeggen: ‘Ik zie u graag!’ Dat zien, daar zit vriendschap of misschien wel iets meer in verborgen: liefde. 
En dat blijft. 

Het laatste woord toch weer aan Prediker. ‘Wat er is, was er al lang; wat komen zal, is er altijd al 
geweest’ – Prediker is niet onder de indruk van de vernieuwing in de wereld, hij ziet de dingen zich 
herhalen. Toen al, zoveel jaar geleden. Ik zou graag van hem weten wat hij zou zeggen over onze 
afgelopen eeuwen van ongelooflijke technische en maatschappelijke ontwikkelingen, van alles wat 
‘nieuw’ is. Ik denk dat hij bij z’n punt zou blijven, en zou zeggen: het lijkt wel nieuw, maar het is 
hetzelfde in een ander jasje, het zijn mensen die tobben met de menselijke vragen naar hoe staande 
te blijven, hoe de maatschappij rechtvaardig in te delen, hoe te leven. Het ziet er anders uit, maar 
het zijn diezelfde mensen. Dat denk ik dat hij zou zeggen. 

Maar dan zegt hij er iets achteraan: ‘God haalt wat voorbij was steeds weer terug’. Ook al zo raadsel-
achtig, niemand weet precies wat hij bedoelt, maar mij zegt het dit: juist omdat God eeuwig is, daar-
om gaan voor Hem de dingen niet voorbij, is niets wat gebeurd is ooit voor niets, ooit vergeefs, ooit 
afgedaan, wordt geen mens ooit vergeten. 

God is eeuwig, maar voor ons is de aarde, de aardse tijd. ‘Hij meet ons tijd en ruimte toe’, zongen we 
aan het begin, ‘genoeg om Hem te vinden’. Het couplet dat daarop volgt, dat we niet zongen, lees ik 
u tot besluit: 

Ja, Hij is elk van ons nabij, 
hoe hemelhoog verheven; 
in Hem bestaan, bewegen wij, 
in Hem is heel ons leven. 
Dat heeft Hij aan het licht gebracht: 
de mensen zijn van zijn geslacht, 
voorgoed met Hem verweven.  (NLB 825: 5) 

 
Zo, verweven met elkaar, met wie ons voorgingen en met de Eeuwige, zo mogen wij leven.  
Amen. 


