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De hand van God 
 

Zondagmorgen 20 november 2022, Gedachteniszondag, Sint-Catharijnekerk, ds. Eibert Kok 

 

Lezing: Psalm 139: 1-12 

 

 
 

Vandaag zijn wij hier om de mensen te gedenken die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. 

Dan komen als vanzelf herinneringen naar boven, dan zien we in gedachten hem, haar, hen 

weer voor ons. 

Dan zien we hen weer staan, zitten of liggen, 

dan zien we weer de lach op het gezicht misschien, de blik in de ogen, of de traan, 

dan voelen we weer de verbondenheid met hen. 

Tegelijk is er het besef, tenminste zo vergaat het mij, dat het voorbij is, voorgoed voorbij. 

Het is goed zo, zegt de een. We kunnen in dankbaarheid terugkijken. 

Ik kan er maar niet aan wennen, zegt de ander, ik mis haar, hem, hen nog steeds. Elke dag 

voel ik het verdriet en de lege plaats. 

Ieder heeft z’n eigen manier om om te gaan met het verlies. 

 

Voorbij 

De bloemschikking hier sluit daarbij aan. 

Een krans, een kring, een klimopkrans met paars, de kleur van ingetogenheid en rouw. 

Witte orchideeën, voor elke overledene één. 

Ze vallen uit de krans, weg uit onze kring. 

Maar ze vallen in de hand. 

Ook als ze vallen is er die hand, de hand die hen opvangt, de hand van God. 

Wit zijn de orchideeën, wit is ook de kleur vandaag, de kleur van het licht, de kleur van 

Pasen, de kleur van het leven, van nieuw leven, van liefde sterk als de dood, sterker dan de 

dood. 

In dat licht willen we vandaag hen gedenken die ons ontvallen zijn. Godzijdank, er is niet 

alleen de cirkel van de tijd, maar ook de eindeloze liefde van God, 

waaraan wij onszelf en hen die ons zijn voorgegaan mogen toevertrouwen. 

Als wij vallen, vallen wij in Gods hand. 
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Of met de woorden van het lied dat net gezongen is: 

Je kunt niet dieper vallen dan in Gods eigen hand, 

waarmee Hij ons barmhartig omvat aan alle kant. 

 

 
 

Dan komen we bij dit beeld. 

‘La main de Dieu’, de hand van God, zo noemde de kunstenaar (Auguste Rodin) dit werk. 

We zien een hand, de hand van God. 

En in die hand een ruwe steen. 

En twee mensen die naar beneden buitelen - als we het beeld konden draaien, zouden we 

dat beter kunnen zien - twee mensen, die opgevangen worden in die hand. 

Mooi beeld. 

De hand van God die gebruikt wordt als beeld van Gods aanwezigheid. 

God die er is en mensen opvangt. 

 

Tegelijk roept het bij mij vragen op? 

Want waar is God aanwezig in het leven van mensen, in het wereldgebeuren? Dat is 

concreet niet zo gemakkelijk aan te wijzen. Is God wel aanwezig? 

En is God aanwezig voorbij de grens van de dood? 

En als dat zo is, hoe dan? 

Allemaal vragen, waarop mensen verschillende antwoorden geven. 

In de kerk roepen we elkaar op te blijven geloven in te vertrouwen op Gods aanwezigheid, 

zijn hand. 

Mensen erváren ook die aanwezigheid. 

Ik kom het regelmatig tegen in gesprekken met mensen, dat mensen iets ervaren of ervaren 

hebben van Gods aanwezigheid, in hun leven, ook of misschien juist wel als het heel donker 

was. 

Mensen verwoorden dat heel verschillend, maar je zou het kunnen benoemen met dit beeld: 

mensen ervaren iets van die hand.  

Iets van een hand die hen opving, die hen vasthield, die hen draagt. 
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Natuurlijk, ik kom ook mensen tegen die die aanwezigheid níet ervaren, of die heel erg 

verlángen naar die aanwezigheid. Was die er maar! 

Een uitroep die we in de Bijbel vaker tegenkomen: God, laat toch merken dat U er bent, want 

ik voel me zo alleen. Waar bent U toch? De roep van Psalm 42 van vorige week. 

Als ik naar dit beeld kijk, dan zie ik daar die ruwe steen. 

Het lijkt alsof het beeld nog niet af is, nog niet klaar, het moet nog voltooid worden, 

afgemaakt. 

Die ruwe steen die mij doet denken aan de ruwheid en de hardheid van het leven soms, het 

onaffe, nog niet voltooid. 

De ruwheid die we kunnen ervaren als iemand je ontvalt met wie je zo nauw verbonden bent. 

Het schuurt tot diep in je ziel. 

Tegelijk die twee mensen die opgevangen worden, vastgehouden worden door die ene 

hand, de hand van de schepper, die niet loslaat het werk dat hij begonnen is, 

die geen van zijn mensenkinderen uit zijn handen laat vallen. 

Wat God begonnen is, zal hij ook afmaken, voltooien. 

 

We hebben gelezen uit Psalm 139, een geliefde en een van de bekendere psalmen, over 

God die ons ziet, kent, doorgrondt, en altijd met ons meegaat. 

Ook in deze Psalm komt het beeld van de hand voor: ‘U legt uw hand op mij.’ 

En verderop: waar je ook naar toe gaat, zelfs al daal je af in het dodenrijk: ‘ook daar zou uw 

hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden.’ 

Nu kun je vanuit deze Psalm het idee krijgen van God als een agent, een bewaker die ter 

controle continu jou ziet en in de gaten houdt, je ontglipt niet aan zijn aandacht. 

Maar dat beeld van God past helemaal niet bij deze psalm. 

Als God zijn hand op mij legt, is dat niet om mij te betrappen op een misstap, maar is dat een 

liefdevolle arm op mijn schouder. 

Als je met dat vertrouwen door het leven gaat, zo hoor ik in de laatste woorden die we 

gelezen hebben, schijnt altijd in het duister het licht van Gods aanwezigheid. 

‘De nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht.’ 

Want Gods hand zal mij vasthouden. 

Het was dit beeld van Rodin dat Arno Pötzsch in 1940 in Parijs inspireerde tot het schrijven 

van het lied dat we gezongen hebben (Lied 916 uit het Liedboek). 

1940, Parijs. Dat roept van alles op. 

1940, de gruwelijke tijd van de Tweede wereldoorlog. 

Wie denkt dan niet aan de oorlog die dit jaar in Europa is losgebarsten, Poetin die Oekraïne 

wil inpikken, en daarbij geen enkel gruwelijk middel lijkt te schuwen, een oorlog aan de 

andere kant van Europa, en vluchtelingen om ons heen. Twee weken geleden was een 

jongerenkoor uit Kiev hier te gast. Dan komt die narigheid ineens angstig dicht bij. 

In zo’n wereld leven wij. 

Het was dit beeld van Rodin dat Arno Pötzsch in 1940 in Parijs inspireerde tot het schrijven 

het lied: 

‘Je kunt niet dieper vallen dan in Gods eigen hand, 

waarmee Hij ons barmhartig omvat aan alle kant. 

Eens komen alle paden van lot en schuld, van dood, 

bijeen in zijn genade, voorbij aan alle nood. 

Door God zijn wij omgeven zoals wij hier bestaan. 

In Hem zullen wij léven en tot zijn feest ingaan.’ 
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Vandaag zijn wij hier in de kerk, niet om ons gemis en ons verdriet weg te poetsen met 

mooie woorden, het verdriet en het gemis is er. 

We zijn hier om hen te gedenken die ons ontvallen zijn, 

om troost te zoeken bij elkaar, 

om troost te zoeken bij de woorden van de bijbel. 

We gedenken hen, één voor één. 

We noemen hun namen en gedenken hen. Wie ze waren. 

Allemaal unieke mensen, onvervangbaar. Met hun eigen levensverhaal. 

Soms heengegaan op hoge leeftijd, een leven dat voltooid is. 

Soms vroeger van ons heengegaan. Te vroeg naar ons besef. 

We blijven achter, met de herinneringen, en de vragen. 

Met dankbaarheid voor het leven, en met verdriet om het gemis. 

 

Deze zondag heet de zondag van de voleinding. 

Voleinding wil zeggen: voltooiing. 

Het leven wordt voltooid, ook als naar ons besef het leven hier op aarde nog niet voltooid 

was. 

In dat woord ‘voleinding’ zit hoop en verwachting, verlangen, vertrouwen. Dat het goed komt, 

dat Gód het leven voltooien zal, dat God deze wereld, met alle gebrokenheid en verdriet, 

voltooien zal. 

 

We noemen vandaag de namen van hen die gestorven zijn, een voor een, en ontsteken voor 

ieder een kaars, aangestoken aan de Paaskaars, dat licht dat altijd brandt, dat ons herinnert 

aan Pasen, aan de opstanding van Jezus, aan leven sterker dan de dood, teken dat God zijn 

mensen in de dood niet loslaat. 

 

Zo zijn wij hier vandaag, met die dubbelheid. 

Met aan de ene kant de ervaring van het verlies van iemand met wie we zo verbonden 

waren, het verdriet, en aan de andere kant het vertrouwen, schoorvoetend,  

we durven bijna niet, maar toch, het vertrouwen dat Gods hand ons mensen vasthoudt,  

ook voorbij de grens van de dood, dat God het leven voltooien zal. 

 


