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4 november 2018 – Dienst met gedachtenis van de gestorvenen

Genesis 24,54b-61 en 35,6-8 en Markus 12, 26-27
ds. Rienk Lanooy

Gebed om ontferming

Langzaam
wordt het stil om ons heen
en de wereld verdicht zich
tot deze plaats en dit moment
het verleden kennen we
wat komen gaat
laat zich slechts raden – 
en daar tussen in
bevinden wij ons
met 
ons soms zo ontregelde leven 
ons verlangen naar rust
onze gesmoorde schreeuw
ons diep verdriet
en er is vast nog meer gaande
maar veel
van wat ons bezighoudt
laat zich nauwelijks
in woorden vatten
het gemis,
de liefde en de dankbaarheid
de spijt en de schuld –
omarm dat alles, o God,
zodat wij – al is het voor even
thuis zijn bij U
daarom bidden wij U:
Heer, ontferm U...

Vandaag
gaan door dit huis
ontelbare gedachten
onzichtbaar
maar zo present –
over
de liefde en de vriendschap
die wij hebben gegeven
en ontvangen 
de woorden 
die hebben verdeeld en geheeld
de vragen
die niet zijn beantwoord
en de antwoorden 
die nieuwe vragen opriepen
hoe zullen wij verder gaan
met wat op ons drukt
en hoe zullen wij 
het mooie en goede 
bewaren
tegen de tand des tijds?
daarom bidden wij U:
Heer, ontferm U...

Maak onze harten zacht,
in een harde wereld
waarvan wij niet weten
welke kant 
hij uitgaat
ja, ook niet goed weten
welke kant 
hij uit moet
dat maakt ons onzeker
we zien
hoe achteloos er
met mensenlevens 
wordt omgesprongen
hoe machteloos
de zachte krachten staan
o God,
neem ons op
in uw vriendelijke ontferming
noem onze naam
en maak ook ons 
barmhartig en zachtmoedig
daarom bidden wij U:
Heer, ontferm U...

Bij de lezingen:
De afgelopen weken klonken hier verhalen van Abraham en Sara. Vandaag sluiten we die serie af. Het 
verhaal vertelt dat voor Izaäk, de zoon van Abraham en Sara, een vrouw wordt gezocht. Abrahams 
knecht gaat op zoek en treft, ver van huis, Rebekka aan. Maar wie goed luistert, hoort dat niet alleen 
Rebekka meegaat, maar o.a. ook haar voedster. Wie het is, weten we niet. Ze blijft zonder naam, tot ze 
in hoofdstuk 35 weer opduikt, in het gevolg van Jakob, de zoon van Rebekka. Daar krijgt ze een naam.

Preek
We hoorden zojuist uit het boek Genesis een aantal verzen waarin de voedster van Rebekka kort voorbij 
komt. In de verhalen waarin de aartsvaders en aartsmoeders uitgebreid aan bod komen, is er maar een 
enkel woord aan haar gewijd. Haar plaats is bescheiden: haar naam wordt aanvankelijk niet eens 
genoemd en je hoort zo aan haar bijna argeloze aanwezigheid voorbij.

Haar presentie in het verhaal doet me denken aan regels uit een gedicht van Gerrit Achterberg. Het heet 
'Werkster':

Zij kent de onderkant van kast en ledikant,
ruwhouten planken en vergeten kieren,
want zij behoort al kruipend tot de dieren,
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die voortbewegen op hun voet en hand.

Zij heeft zichzelve aan de vloer verpand,
om deze voor de voeten te versieren
van dichters, predikanten, kruidenieren,
want er is onderscheid van rang en stand.

U hoort wel aan de titel van het gedicht, 'Werkster', en aan de woorden dat het een tekst is uit een andere 
tijd dan de onze. Tegenwoordig spreken we wel en misschien ook wel verhullend van een 
interieurverzorg(st)er, maar of daarmee, behalve in de naam, nu zoveel veranderd is, is de vraag. De 
wereld zit nog steeds vol verschillen in rangen en standen, van slaven die werken aan de voetbalstadions 
in het Midden-Oosten, vrouwen die slachtoffer zijn van allerlei vormen van mensenhandel, tot de 
subtielere vormen van onderscheid die wij misschien ook zelf wel herkennen of maken.

In de werkster van Achterberg herken ik iets van de voedster van Rebekka. In het verhaal is ook zij een 
vrouw zonder naam. Ze staat in de schaduw van Rebekka over wie het verhaal gaat. Rebekka zal de 
vrouw worden van Izaäk. Zij verlaat haar familie om deel uit te gaan maken van een nieuw 
familieverband en haar voedster gaat mee. Oosterhuis meldt in zijn vertaling dat ze door Rebekka is 
'meegenomen'. Dat klinkt nogal passief. Het verhaal vertelt niets over haar beweegredenen. Maar het is 
duidelijk dat haar naamloze 'rang en stand' van een andere, lagere orde zijn dan die van Rebekka, die zij 
vroeger heeft gezoogd. 

En zo gaat het verhaal verder met de hoofdpersonen, hoofdstuk na hoofdstuk, tot de schrijver, tien 
hoofdstukken later, voor het eerst weer iets vertelt van de voedster. Het zal ook gelijk het laatste zijn, 
want hij vertelt dat zij sterft. En pas dan, op de grens van leven en dood, horen we ook hoe zij heet: De 
voedster van Rebekka, Debora, stierf daar (…) ze werd begraven onder een eik, die daarom Eik van 
geween werd genoemd (Genesis 35,8).

Nu moet u weten dat zij de eerste is van drie die in dit hoofdstuk het leven laten. Na haar, sterven 
achtereenvolgens Rachel, de vrouw van Jakob, en daarna volgt zijn vader Izaäk. En je vraagt je af 
waarom zij nu, quasi terloops, als eerste wordt genoemd. Zou je dat niet eerder van Rachel verwachten? 
Zij sterft bij de geboorte van haar zoon Benjamin. Haar dood is voortijdig, bitter en wreed. Er zullen hier
vandaag toch ook mensen zijn die bij de dood van hun geliefde aan dat soort woorden moeten denken: te
vroeg, te wreed, te bitter. Sommig sterven staat ongekend haaks op de orde die ons vertrouwd is. Alles 
eraan is hard, koud en onbegrijpelijk en er is niets wat verzachtend werkt. En dan kan het voelen alsof je 
leven vanaf dat moment stilstaat. Alles en iedereen om je heen gaat weer verder en laat jou achter op die 
plek en dat moment die zoveel groter, harder en verdrietiger zijn dan alle andere plekken en momenten 
in je leven. Zo kan de dood zijn van een mens, zo, als de dood van Rachel.

Niet veel verzen later sterft ook Izaäk. Zijn dood is van een andere orde. Hij sterft oud en verzadigd van 
dagen, vertelt het verhaal. Vandaag zijn er hier ook mensen die zo denken aan de dood van hun geliefde.
Verdrietig zijn ze, dat zeker, maar ook dankbaar voor al het goede dat er is geweest in een rijk en gevuld 
leven. Ze zien het als de afsluiting van een periode. Vanaf nu staan zij misschien zelf aan de top van de 
levenspiramide. Ze willen het misschien niet, maar het klopt wel want zo is de orde die ons mensen 
vertrouwd is. Een mens sterft als hij op leeftijd is, zoals de vrouw in de negentig het onlangs tegen me 
zei, even nuchter als doorleefd: 'Ik ben de eerste die aan de beurt is'. Zo kan de dood zijn van een mens, 
zo, als de dood van Izaäk.

De dood van Rachel en de dood van Izaäk: we herkennen er iets in van de rauwe dood en de genadige 
dood, van de plotselinge dood en de aangekondigde dood, de hartverscheurende dood en de verdrietige 
dood, de dood met een kwade kern en die met een goede kant. Met alles wat er tussen zit, want zoals 
geen leven hetzelfde is, zo is geen dood eender.
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Is dat alles wat er over te zeggen is, over de dood? Maar waarom klinkt dan eerst in dat hoofdstuk dat 
enkele vers over de dood van de voedster die op de valreep nog de naam Debora krijgt? Vertelt dat nog 
iets meer, nog iets anders? Ik vermoed van wel: vóór de hoofdpersonen uit, schenkt de schrijver 
aandacht aan de dood van een kleine, onbeduidende vrouw, die haar hele leven heeft gewijd aan het 
dienen van de ander. Eerst gaf zij Rebekka als kind de borst en als Rebekka haar oude, vertrouwde leven
verlaat, trekt zij belangeloos en naamloos met haar mee. Even flitst hier iets op van dat Bijbelse patroon 
waarin alle aandacht valt op het kleine, het onbeduidende, op wie er in de ogen van de grote 
geschiedenis niet toe doen. En om dat te onderstrepen, krijgt deze vrouw, deze werkster van het eerste 
uur, deze bezige bij, alsnog een naam. Debora, heet ze. 'Bij, betekent dat. Opdat ze niet naamloos de 
vergetelheid in gaat. Want wie geen naam heeft, wordt vergeten.

Is je naam dan zo belangrijk? 'What's in a name' vroeg Shakespear zich al retorisch af, maar de bijbel 
denkt daar net iets anders over. Je naam, meer dan je daden, vormt je identiteit. Het is het eerste wat je 
meekrijgt en het is het laatste wat er van je overblijft. Het is het eerste wat er over je gezegd wordt en het
is het laatste waarmee je wordt herinnerd. Als Debora, de voedster, een naam krijgt, is zij niet alleen 
meer die naamloze dienaar, valt ze niet meer samen met haar daden, maar dan ís zij iemand, voorgoed 
ontrukt aan de vergetelheid. In de naam leeft een mens voort. 

Ik moet in dat verband denken aan de plaats Ieper, diep in Vlaanderen. Het komend weekeinde is het 
honderd jaar geleden dat er een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog, die Grote Oorlog (la grande 
guerre). In Ieper staat de Menenpoort en op haar wanden staan de namen gegrift van ruim 54.000 
gesneuvelde Britse soldaten wier laatste rustplaats nooit gevonden werd. Iedere avond, sinds 1928, 
wordt om 20.00u onder die poort de 'last post' geblazen, om maar niet te vergeten dat het in leven en 
sterven niet gaat om getallen, om verheven of minder verheven doelen, maar om mensen, mensen met 
een naam die blijft. Want een mens sterft pas werkelijk als zijn naam niet meer genoemd wordt.

God is een God van levenden, niet van doden, zegt Jezus in het evangelie. Je kunt dat lezen alsof God 
alleen met wie leeft iets van doen heeft en dat de doden er niet toe doen. Maar ik lees het andersom: díe 
mens lééft, met wie God van doen heeft. Hij is de God van Abraham, de God van Izaäk en de God van 
Jakob. En ja, als Jezus dat zegt, zijn deze aartsvaders al eeuwen niet meer onder de levenden. Dat een 
mens sterfelijk is, is geen nieuws. Maar zo lang zijn naam genoemd wordt, leeft hij verder in de harten 
van de mensen, en de christelijke traditie voegt daar aan toe dat die mens ook verder leeft in het bereik 
van de Eeuwige. Wat dat is, waar dat is, de bijbelse verhalen zijn er terughoudend in. Debora's laatste 
rustplaats is onder de Eik van het geween, die treurwilg van de dood. Niet minder, maar ook niet meer. 
Dat is wat wij zien, wat wij zintuigelijk ervaren. En misschien moeten wij ook niet meer willen zeggen. 
De dood is immers buiten ons bereik. Maar het verhaal gaat de zintuigen voorbij, het raakt aan de ziel 
van de mens, aan een diep verlangen dat hij van meet af aan gekend is en genoemd wordt bij zijn naam. 
Martin Buber zie eens: 'Het echte geloof spreekt: ik weet niets van de dood, maar ik weet dat God de 
eeuwigheid is en ik weet ook nog dat Hij mijn God is. Of datgene wat wij tijd noemen ons blijft aan 
gene zijde van onze dood, wordt zeer onbelangrijk voor ons naast deze wetenschap dat wij van God zijn 
– die niet ‘onsterfelijk’, maar eeuwig is'.

'Dat wij van God zijn', daarvan getuigt de traditie: als de voedster Debora, die een naam krijgt en 
daarmee leeft tot op vandaag, als de werkster van Achterberg die naamloos blijft, maar waarvan het 
tweede deel zegt: 

God zal haar eenmaal op Zijn bodem vinden,
gaande de gouden straten naar Zijn troon,
al slaande met de stoffer op het blik.

(Symbolen worden tot cymbalen in de
ure des doods - en zie, haar lot ten hoon,
zijn daar de dominee, de bakker en de frik.)
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Als de mensen die wij vandaag gedenken door het noemen van hun naam. Daarmee zijn en blijven zij 
bij ons, en daarmee, zo bidden wij, zijn en blijven zij bij de Eeuwige in wie wij leven en sterven, in tijd en 
eeuwigheid. 

Bronnen:
Huub Oosterhuis, Van U is de toekomst: Kome wat komt, Kampen: Kok/Agora 1996
Gerard van Broekhuizen, in Schrift 246 (Naamloze mensen) 2009/41
Gerrit Achterberg, Verzamelde gedichten, Amsterdam: Em. Querido's Uitgeverij, 1991 
 
Gebeden

Trouwe God,
wij danken U
voor dat stille,
en zo kostbare moment
dat de namen
klonken
van wie ons lief zijn
wij bidden
dat wij hen
niet vergeten
ook al kunnen wij
de volle rijkdom
van hun leven
nooit bevatten
daarom bidden wij tot U
die in uw Naam
alle namen omvat
wees voor ons de ruimte
waarin wij ons bewegen
in leven en in sterven
in tijd en eeuwigheid

Wij bidden
voor wie
geraakt is
nu de naam
van een geliefde
hardop of in stilte
in deze ruimte
genoemd werd
voor wie
misschien ook nu weer
ondervond
hoe broos en kwetsbaar 
het leven is
– dat er iemand is
een vriend, een naaste
die het in zich heeft
om met liefde en geduld
trouw en volharding
nabij te zijn.

Wij bidden dat
de ernst van het bestaan
ons niet alleen
ernstig maakt,
maar ons des te meer aanspoort
van het goede
te genieten:

de vriendschap die er zomaar is
de liefde die opbloeit
tussen mensen
de kleuren van de herfst
de gloed van de zon
de inspiratie die wij vinden
in werk en vrije tijd
en alles 
wat een mens blij kan maken

Wij bidden
voor wie verdrietig zijn
en voor wie iemand missen
verloren aan een voorgoed
niet-weten.
Aan hun namen 
voegen wij in stilte
de namen toe 
van wie ons lief zijn....

Dit bidden wij
in gedachtenis aan Hem
Jezus Messias
die ons leerde bidden

NB! Wanneer u vaker inspiratie ontleent aan onze preken en gebeden, stellen wij u voor om een gift over te maken
op NL 29 INGB 0000 0585 71 ten name van Stichting Kloosterkerk.

U steunt ons werk ermee!
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