
En toch....
een viering over het onmogelijke

17 november 2019

Voorgangers Willem van der Meiden (overweging) en Jolly van der Velden

Verhaal
Ik vertel u een verhaal van de Provençaalse schrijver Jean Giono, die leefde van 1895 tot 1970. Hij vertelt 
van zijn ontmoetingen met Elzéard Bouffier in het verhaal De man die bomen plantte. Hij ontmoette deze 
man voor het eerst in 1913 in een kale, eenzame streek op de rand van de Provence en de Franse Alpen, 
waar Bouffier herder was geworden, nadat hij vrouw en kind verloren had. Hij was 55 jaar oud en woonde 
daar in een uitgestorven en tot ruïne vervallen dorp – zijn huis was nog het enige dat bewoond werd. Al 
drie jaar lang, zo vertelde hij de schrijver, was het zijn gewoonte om elke dag enkele tientallen mooie eikels 
in de grond te stoppen. Hij hoopte dat op deze plaats, waar niets meer groeide, ooit weer eiken zouden 
staan. Vijf jaar later, na gevochten te hebben in de Eerste Wereldoorlog, zocht Giono de man weer op. Hij 
vertelt: “De streek zag er net zo uit als voorheen. Alleen, ginds in de verte, lag een grijsgroene nevel over 
het land, als een kleed. Jong loof van bomen?” Hij liep met Bouffier door een bos van elf bij drie kilometer. 
De oudste bomen, van 1910, waren nu groter dan zij zelf. Vier jaar lang, vertelt Giono, had hij zelf gezien 
hoe mensen het werk van God kapot kunnen maken. Hier zag hij iemand die samen met God bezig was iets 
heel te maken. De natuur leek weer te zijn ontwaakt waar Bouffier zijn werk had gedaan, in de 
beekbeddingen die waren drooggevallen, stroomde weer water, de wind droeg zaden aan, er groeide weer 
gras. Jagers uit de omgeving hadden het landschap zien veranderen. “Een wonder”, zei de een. “Een grap 
van moeder natuur”, zei de ander.

Vijftien jaar later kreeg Bouffier bezoek van iemand van bosbeheer. Of hij wel wist dat door een 
wonderlijke speling van de natuur hier zomaar een nieuw bos was gegroeid. Dat was nog nooit eerder 
gebeurd. En of Bouffier maar voorzichtig wilde zijn met vuur. Elzéard Bouffier begreep het. Hij was net 
begonnen twaalf kilometer verderop een bos te planten.

Giono zag Elzéard Bouffier voor het laatst na de volgende oorlog, in 1945. De man was nu 87 jaar oud. 
Giono: “Het was net of ik hier nooit eerder was geweest. Groen was het land, waar je ook keek. Er reed een
bus. Ik stapte uit in een lieflijk dorpje. De ruïnes waren herbouwd, ook het kerkje was herrezen en op het 
marktplein stonden een paar lindebomen, er door de nieuwe bewoners geplant. De hele streek was als 
Lazarus uit de doden opgestaan. Koren stond op het veld, nieuw leven ontbotte. Beken doorstroomden het 
land, verlaten boerderijen waren opnieuw bewoond, er liepen kinderen op het erf.”

Giono besluit zijn ode met: “En dan te denken dat de opstanding van dit dode land uitsluitend en alleen te 
danken is aan het geloof en de toewijding van één mens, een eenvoudige herder, die een leven lang, jaar in
jaar uit, dag in dag uit, in niet aflatende trouw en door God gezegend, uit de woestenij een lusthof schiep, 
een land van Kanaän, een paradijs.”

Lezing
Ik lees met u een gedeelte uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, een tekst geschreven drie 
generaties na Jezus’ leven, waarin de auteur, die zich met de apostel Johannes vereenzelvigt, bijna 
filosofisch wil doordenken wat de verhalen over Jezus te betekenen hebben in een tijd dat de 
Jezusbeweging aan het stollen is en aan verdrukking wordt blootgesteld. Veel teksten uit dit evangelie 
kunnen gelezen worden als troostwoorden in een tijd van verdrukking. Ook deze tekst.
Johannes 12: 23-28
De mensen komen van verre om Jezus te zien en de leerlingen vertellen dat aan Jezus.
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Maar Jezus antwoordde hen en zei:
“Het uur is gekomen dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt.

Maar het staat onwrikbaar vast, zeg ik jullie,
als de graankorrel die op de grond valt niet sterft,
blijft die alleen.
Maar als de korrel sterft, draagt hij overvloedig vrucht.
Wie zijn ziel, zijn leven liefheeft,
zal haar verliezen.
Maar wie zijn ziel, zijn leven haat in deze wereld
bewaart haar voor het eeuwige leven.
Als iemand mij dienstbaar is,
moet hij mij volgen
en waar ik ben daar zal ook mijn dienaar zijn.
Als iemand mij dienstbaar is, zal de vader hem eren.
Nu is mijn ziel, mijn leven in verwarring,
Wat zal ik zeggen?
‘Vader, red mij uit dit uur?’
Maar daarom ben ik juist gekomen, voor dit uur.
Vader, verheerlijk uw naam.”
Toen kwam er een stem uit de hemel:
“Ik heb die verheerlijkt en ik zal die verheerlijken.”

Die laatste citaten komen allemaal uit de Psalmen 6, 7 en 8.

Overweging
Judith Viorst is nu 88 jaar. Deze Amerikaanse psychoanalytica en productieve schrijfster heeft veel 
geschreven voor kinderen. In 1971 verscheen haar beroemdste kinderboek, een prentenboek met een 
korte tekst, The tenth good thing about Barney, in het Nederlands vertaald als Dat is heel wat voor een kat. 
Poes Roetje is dood en de hoofdpersoon, een jongetje, is daar heel verdrietig over. Zijn moeder vraagt hem 
om zich tien goede dingen van Roetje te herinneren en die herinneringen de volgende dag te vertellen, 
wanneer ze Roetje gaan begraven. Maar het jongetje komt maar tot negen. Daarna wordt de begrafenis 
afgesloten met een poezenlied. Een buurmeisje stelt de vraag of poezen naar de hemel gaan of onder de 
grond blijven liggen. De vader van de hoofdpersoon moet het antwoord schuldig blijven. Als vader en zoon 
later samen in de tuin werken, zegt de vader dat zaadjes in de grond veranderen. Hij zegt: “Onder de grond 
verandert alles, zelfs Roetje zal over een tijdje helemaal zijn opgenomen in de aarde”. ´s Avonds is het 
jongetje nog steeds verdrietig, maar hij weet nu wel tien mooie dingen over Roetje:

“Roetje was dapper. En slim. Grappig. En schoon.
Roetje was zacht en mooi, en hij heeft maar één keer een vogel opgegeten.
Hij snorde heel lief, soms vlak bij mijn oor.
En soms sliep hij op mijn buik, dat was lekker warm.
(…)
Roetje ligt onder de grond en hij zorgt ervoor dat de bloemen en de bomen en het gras kunnen groeien.
En dat is heel wat voor een kat.
Vind je niet?”

Zo eindigt het boek, dat alom geprezen werd als een van de mooiste kinderboeken over de dood.

Twintig jaar later werkte ik mee aan een tijdschrift met Bijbels geïnspireerde verhalen voor kinderen. Bij de 
behandeling van de graankorrel van Johannes vond de redactie de tekst van Roetje gepast. Ik herinner me 
dat ik daar toen tegen was. Ik vond de gedachte dat je lichaam als je dood bent ander leven mogelijk maakt 
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een echt schrale troost voor wie met verlies moet leven. En ik vond het op een of andere manier vooral een
knieval voor de wetenschap en van weinig geloof getuigen. Ik moest denken aan het slang van Engelse 
soldaten uit de Eerste Wereldoorlog, dat je uiteindelijk toch allemaal bezig was pushing up daisies, dat je 
uiteindelijk allemaal toch madeliefjes omhoog ging drukken. Of de uitdrukking van Karl Marx dat de 
tegenstanders van de proletarische revolutie uiteindelijk zouden belanden op de mestvaalt van de 
geschiedenis. De gesneuvelde revolutionairen zouden daarentegen dienen als de compost van de 
toekomst.
Nare uitdrukkingen, vond ik dat, mensonterend.
De metafoor stamt uit het Johannesevangelie. Met deze drieslag:
Een graankorrel moet sterven om vrucht te kunnen dragen.
De mens zal zijn leven moeten verliezen voor de eeuwigheid.
Jezus is geboren en heeft geleefd voor dit ene uur. Door zijn dood brengt hij leven.
En het brood dat wij straks delen was er niet geweest als die ene korrel, die ene mens niet was gestorven. 
En in ons weer levend is geworden. Want dat is voor mij het meest intrigerende zinnetje in deze tekst: 
als de graankorrel die op de grond valt niet sterft,
blijft die alleen.

Sterven is een eenzaam avontuur, luidt het cliché, je moet het zelf doen, maar als je niet sterft blijf je 
alleen, zoals graaf Fosca in Alle mensen zijn sterfelijk van Simone de Beauvoir. Hij dronk in de 
middeleeuwen een levenselixer en kan niet sterven. En dat is een drama.
En dan begrijp ik meer van de troost die het jongetje voor de dood van zijn kat ondervindt bij de gedachte 
dat hij na zijn dood ander leven mogelijk maakt. En dan probeer ik meer te begrijpen van de troost die er 
zou kunnen uitgaan van het omhoog duwen van madeliefjes. Het stond op het overlijdensbericht van een 
goede vriend van me, die op zijn 47ste overleed. Ik heb er lang over moeten nadenken.

In mijn theologiestudie lukte het mij en gelijkgestemden om zorgvuldig om het Johannesevangelie heen te 
lezen. Wat ik ervan wist, sprak mij in het geheel niet aan. Veel te veel hemel en eeuwig leven, veel te veel 
‘ik ben’ woorden, een veel te zweverige Jezus, nee, dan het evangelie van Lukas waarin Jezus de rijken de 
wacht aanzegde. Of dat van Mattheüs met dat nabije koninkrijk der hemelen dat op aarde zou aanbreken. 
Daar konden wij met ons jeugdige elan wat mee, maar met die Johannes met zijn eeuwig leven, nee. We 
hadden eens een gezamenlijke preekvergadering met theologiestudenten van de Gereformeerde Bond en 
het ging over 2 Korinthiërs 5, 1: de tekst over onze aardse tent die wordt afgebroken en plaats zal maken 
voor een huis van God voor eeuwig in de hemelen. De jeugdige voorganger van dienst had zijn zekerheden 
over de hemel al klaar liggen en wij van onze kant wisten daar haarfijn uit te leggen dat dat natuurlijk nooit 
de bedoeling van Paulus kon zijn geweest: eeuwig leven is het rijk Gods op aarde. Punt. Hatsekidee. 
Jeugdige Sturm und Drang natuurlijk en toch ook wel ongepast als je bij de vromen te gast bent, denk ik, nu
ik wat ouder ben en bijvoorbeeld als pastor regelmatig met oude mensen spreek over hun laatste 
levensfase. Niet omdat ik daar meer verstand van heb dan zij, maar omdat het goed is daarover te praten. 
Een prachtig recent boek van Henk Blanken daarover heet Beginnen over het einde. Een aanrader: dat boek
en het programma dat in de titel weerklinkt.

Een van de deelnemers aan een gespreksgroep hierover, bijna 90, verwoordde eens dat het zo jammer is 
dat het geloof in het hiernamaals verdwenen is, omdat nu alle gewicht op jouw eindige leven is gekomen. 
Waar is dan de troost als het niet goed is gegaan in je leven? Wie zal dan alle tranen wissen zoals ons is 
beloofd? Het werd stil toen hij dat zei, maar er waren knikjes van instemming en van heimwee naar dat 
geloof van ooit. Het geloof in ooit. Het geloof in ‘en toch’.

Een mens moet zijn leven verliezen om niet meer alleen te zijn. Voorlopig houd ik het daarop. Het is een 
gedachte die me meer troost biedt dan ik vroeger had kunnen bevroeden. Dat komt ongetwijfeld omdat ik 
dichter bij de dood ben dan toen.
Wij blazen na het amen de kaars uit, om liturgische én om praktische redenen. Maar wie zegt ons dat de 
kaars niet toch blijft branden, dat het licht ons straks verwelkomt, in welke vorm dan ook, ook als het licht 
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niet brandt. Huub Oosterhuis heeft het aangrijpend verwoord. Toen ik die tekst laatst in de aula van een 
crematorium las voor een gezelschap van gepatenteerde heidenen, ging er een siddering door de zaal. U 
kent die tekst ongetwijfeld en hebt die vast wel eens gezongen:

Ogen die mij zoeken, volgen tot hoe ver
Ik ga een bocht om waar geen licht komt
Geen hand mij vastgrijpt, geen oor mijn stem herkent
Geen stem mij groet, geen naam mij past
Tot waar geen mens is, tot waar geen god is
Ogen die mij zien, die mij aanzien, daar.

Amen

Tafelgebed
De tekst van het volgende tafelgebed is van de Haagse straatpastor Klaas Koffeman. Hij maakte die tekst 
voor het boekje dat verscheen toen Stek tien jaar bestond, vijf jaar geleden. De woorden passen 
wonderwel bij waar het hier vandaag over gaat.

Hoeder van mensen,

Wij beschermen ons brood
met alles wat we hebben
met lijf en leden
desnoods met alle geweld
want brood is leven.

U beschermt ons leven met uw liefde
Weerloos. Kwetsbaar.
Liefde is leven.

Dit is het brood dat wij beschermen
gemalen uit de graankorrel
gestorven
begraven
maar opgebloeid
tot volle aar.
Weerloos. Kwetsbaar.
Onbeschermd.
Of het moest zijn door de liefde van de boer
en het donker van de aarde.

Uit leegte is volheid geboren,
uit donker licht.
Voedsel voor levenshonger,
spijs die geest kracht biedt,
leeftocht voor onderweg.

Als graankorrels, als zaad
gaan wij door het leven,
gezaaid op de akker van de aarde.
Onbeschermd.
Of het moest zijn door uw liefde
en het licht van de hemel.
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Als wij brood delen,
delen wij leegte
maar ook vervulling
delen wij donker
maar ook licht
delen wij dood
maar ook leven.

Leven bedekt
met de beschermende mantel
van uw liefde.

Vrij naar een Ierse pelgrimszegen
Niet dat onze weg puur over rozen gaat,
dat wij nooit tranen van spijt voelen
of onze dagen zonder pijn en smart zijn,
nee, dat wensen wij elkaar niet toe.
Maar wel wensen wij elkaar
dat wij mogen groeien in wie we zijn,
met de gaven die God ons gegeven heeft.
Dat ze het hart van onze geliefden
met blijheid mogen vervullen.
Wij wensen elkaar dat wij in vreugde en smart
Gods nabijheid blijven zoeken,
en dat Zij ons mag zegenen
overvloedig en rijk.

Mogen wij in alle seizoenen van ons leven
ontbotten, groeien, vrucht dragen en in beweging komen
om elkaar, de ander en God in vrede te ontmoeten.

Amen
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