
Overdenking op zondag 13 november 2022, 2 Koningen 8 vers 1 – 6, Jachtlaankerk 
 
Lieve mensen, gemeente, zusters en broeders, 
 
Vorige week was ik samen met mijn dochter Judith in Israël. 
We wilden daar samen het schrijven van ons boek afronden over onze joodse identiteit. 
Tijdens die reis gebeurde er iets bijzonders. 
Judith droomde op een nacht een heftige droom waarin steeds het getal 18 naar voren kwam. 
In die droom werd voortdurend tegen haar gezegd dat ze dit getal niet moest vergeten. 
Ze snapte er helemaal niets van. 
Toen ze wakker werd vroeg ze mij of dat getal 18 iets bijzonders betekende? 
Ik vertelde haar dat in de Hebreeuwse taal het getal 18 staat voor het woord Chai (חי). 
Dat woord betekent ‘Leef!’ 
De twee Hebreeuwse letters die dat woord vormen worden vaak gedragen als sieraad. 
Ooit gaven mijn vader en moeder mij na hun eerste reis naar Israël een zilveren ring met dit symbool erop. 
Daarbij vertelden ze dat ik nooit moest vergeten wat er met onze joodse familie gebeurd was. 
En dat het belangrijk was te blijven gedenken, maar dat ik daar niet in moest blijven hangen. 
Ik moest vooral LEVEN; iets van mijn leven maken.  
Mijn moeder had als door een wonder de Holocaust overleefd en zag dat als een opdracht. 
En nu was ik met mijn dochter in Israël, waar je volop joods leven ziet in alle soorten en maten. 
En daar hoort zij in een droom diezelfde oproep: Judith, LEEF! Maak wat van je leven. 
Ik was en ben diep geroerd door dit bijzondere gebeuren 10 dagen geleden. 
En ik vind het een heel bijzondere boodschap om vanochtend aan jullie allen mee te geven. 
En ik wil dat niet alleen vanuit mijn persoonlijk leven benadrukken, maar ook vanuit de Bijbelteksten. 
 
Het rooster van de evangelielezingen vertelt ons iets over het leven na onze dood. 
Dat is bewust zo gekozen omdat het volgende week Eeuwigheidszondag is. 
De zondag waarop we in de kerken onze overledenen gedenken. 
We missen ze en we voelen naast dankbaarheid voor hun leven ook verdriet en pijn. 
En velen binnen en buiten de kerken vragen zich af of en hoe er leven is na de dood. 
Het is opvallend dat uitgerekend de Sadduceeën, dat zijn de priesters, zeggen dat er geen opstanding is. 
Vanzelfsprekend waren zij wel gelovig en hielpen ze de mensen met offers om zich met God te verzoenen. 
Je zou ze in onze christelijke wereld kunnen vergelijken met rk-priesters en protestantse dominees. 
Het is eigenlijk heel bijzonder dat uitgerekend deze mensen niet geloven in de opstanding. 
Jezus doorbreekt hun scepsis met de simpele opmerking dat je niet fysiek en materieel moet denken. 
Het voortbestaan van de mens na zijn sterven op aarde is een geestelijke zaak. 
Er is geen gehuwd zijn of ziek worden of eten en drinken. 
Mensen worden na hun sterven gelijk aan engelen; ze worden dus geestelijke wezens. 
En geestelijke wezens hebben geen lichamelijke behoeftes en noden. 
Persoonlijk geloof ik dat ook en troost het mij, dat de mensen waar ik van hou en die gestorven zijn als 
geestelijke wezens verder leven, dichtbij God. 
Daarom durf ik ook te denken dat mijn eigen moeder in die nachtelijke droom van mijn dochter Judith 
haar dat bijzondere getal 18 heeft ingefluisterd.  
En ik vind het ook heerlijk om te denken dat de ziel van mijn moeder in het land Israël rondwaart. 
Natuurlijk hoeven jullie dat allemaal niet te geloven. 
Er zijn in het geloof wat mij betreft geen verplichtingen, maar vooral mogelijkheden en kansen. 
En geconfronteerd met de dood is het essentieel om hier op aarde wat van je leven te maken. 
 
Dat laatste vind je terug in het andere Bijbelverhaal over die vrouw en de profeet Elisa. 
Je vindt in dat verhaal iets heel karakteristieks voor Bijbelverhalen. 
Aan de ene kant is er de grote profeet Elisa. 
Hij wordt in de teksten voortdurend ‘de man van God’ genoemd. 
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Dat komt door de bijzondere spirituele en bovennatuurlijke gaven die hij bezit. 
Je hoort dat in ons verhaal terug in de eerste zin. 
Hij heeft de zoon van de vrouw doen leven. 
De jongen was onwel geworden en volgens het verhaal zelfs gestorven. 
Maar Elisa weet hem op een bijzondere wijze weer terug te laten keren tot het leven. 
Het verhaal lijkt erg op dat van Jezus en het dochtertje van Jaïrus, wat jullie waarschijnlijk beter kennen. 
Wat er gebeurde is raadselachtig.  
Was de jongen schijndood? Of moet je het verhaal anders lezen? 
Dood is in de Bijbel namelijk niet alleen fysiek dood, maar vaak juist geestelijk dood. 
Heeft Elisa misschien weer nieuwe spirit aan die jongen gegeven? 
Het kan allemaal. 
In ieder geval is deze grote profeet Elisa, een man van God, met bijzondere krachten. 
Maar het verhaal focust niet op hem, maar op een vrouw. 
Zoals zo vaak in de Bijbel kennen we haar naam niet. 
Eerder in het verhaal weten we dat ze uit de stad Sunem komt, een plaatsje in het noorden van Israël. 
Bijzonder is ook dat de man van deze vrouw in haar schaduw staat. 
Dat hoor je terug in ons verhaal. 
Als ze hoort van Elisa dat er een hongersnood komt staat zij op en vertrekt naar het land van de Filistijnen. 
‘Zij en haar huis’, staat er. Dat is bijzonder want er staat altijd ‘hij en zijn huis’ in de teksten. 
Je merkt dus al direct dat deze anonieme vrouw de hoofdrol speelt.  
Bijzonder is ook dat de tekst uitdrukkelijk zegt dat zij nu een vreemdeling zal worden in een ander land. 
En dat ze daarbij moet zoeken naar een land waar ze als vreemdeling terecht kan. 
Eventjes vroeg ik me af, toen ik het las, of Nederland nog een land is waar vreemdelingen terecht kunnen. 
Is er hier nog plaats voor mensen die de honger of het geweld ontvluchten? 
En de zeven jaar is een volle periode.  
Niet een momentje dus, maar een duidelijke periode en fase van je leven. 
Met haar vlucht kiest de vrouw openlijk voor het leven.  
Ze wil niet het risico lopen met haar gezin om van honger om te komen.  
Nee, haar vlucht is een keuze om te leven, om te overleven. 
En die drang om te leven hoor je voluit terug op het moment dat ze terugkeert. 
Want in die zeven jaren heeft een ander haar huis en haar stuk grond waar ze van leefde in bezit genomen. 
Ik moest direct denken aan wat het gezin van mijn moeder overkwam in de 2e WO. 
Medio 1942 verlieten mijn opa en oma en mijn moeder en haar zus hun woning in Scheveningen. 
Ze besloten om onder te duiken met alle consequenties die daarbij hoorden. 
Een paar persoonlijke dingen konden ze bij niet-joodse vrienden in bewaring geven. 
Maar het huis en alle meubels en huisraad werd achtergelaten. 
Toen ze drie jaar later na de bevrijding naar hun huis gingen, woonden er andere mensen. 
En hun complete huisraad was weg. Waarschijnlijk leeggeroofd! 
Ze hadden helemaal niets meer. 
Zo was het ook voor die anonieme vrouw in ons verhaal. 
Ze was alles kwijt. 
En ja, ze schreeuwt dit onrecht uit tot de koning. 
Het Hebreeuws gebruikt echt tot 2x toe een hele krachtige term voor schreeuwen. 
De vrouw schreeuwt tot de koning om gerechtigheid. 
Dat is een diepe bijbelse roep, die je overal in de verhalen tegenkomt. 
En opvallend genoeg is de profeet Elisa nu afwezig. 
We horen wel dat zijn assistent Gechazi uitgerekend op dat moment met de koning spreekt. 
En dat hij vertelt over de bovennatuurlijke gaven van zijn meester Elisa. 
De koning is daar blijkbaar het meest in geïnteresseerd.  
De koning staat in het verhaal natuurlijk voor de politieke macht. 
De macht die moet zorgen voor recht en gerechtigheid. 
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Uit het feit dat het huis en het veld van deze vrouw nu in het bezit is van anderen 
hoor je terug dat het niet best gesteld was met recht en gerechtigheid. 
Maar de koning laat zich door het bijzondere verhaal over de zoon van de vrouw vermurwen. 
Dat vertelt dus exact wat voor koning het is. 
Hij zou zonder aarzelen pal moeten staan voor gerechtigheid en de vrouw haar huis en land teruggeven. 
Maar hij doet dat pas als hij het verhaal van Gechazi gehoord heeft en het bij de vrouw gecheckt heeft. 
En daarom speelt in dit verhaal niet de koning de hoofdrol en ook Elisa, de man van God niet, 
maar die anonieme vrouw, die moeder, uit het plaatsje Sunem, die vlucht voor de hongersnood 
en die schreeuwt om recht en gerechtigheid. 
Zij vertegenwoordigt in alles de stem van de bijbelse boodschap. 
En in die stem klinkt in alles door dat een mens in alle omstandigheden moet proberen te leven. 
Desnoods als vreemdeling of als iemand die door onrecht totaal aan de grond zit. 
De vrouw laat zien wat mijn moeder bedoelde. 
Leef niet in het verleden, maar leer van het verleden en maak wat van je leven hier en nu. 
 
Persoonlijk vind ik dat in onze tijd een heel belangrijke boodschap. 
Onze wereld is gaandeweg steeds dieper in een crisis aan het raken. 
En helaas net als in het verhaal laten de politieke machthebbers het vaak afweten. 
Het doet pijn om de gang van zaken te zien in het Groningse aardbevingsgebied,  
de toeslagenaffaire, de mensonterende taferelen de afgelopen tijd in Ter Apel. 
En eerlijk is eerlijk in heel veel zaken ontbreekt vandaag ook de profetische stem van de kerken. 
De kerken lijken meer en meer bezig met hun eigen teruggang en overleven. 
En daarom zou ik graag nog eens aan jullie vanuit de teksten willen meegeven, dat de bijbelse hoop op 
leven en op recht en gerechtigheid wordt verbeeld door kleine mensen. 
In ons verhaal een anonieme moeder uit een onbeduidend stadje. 
Ik durfde vanochtend het levensverhaal en motto van mijn eigen moeder daar tegenaan te leggen. 
En dat is, denk ik, precies wat wij vandaag allemaal moeten doen. 
Kijk en luister naar die kleine, vaak anonieme, mensen die de wereld gaande houden. 
Die de hoop levend houden, die durven schreeuwen om gerechtigheid. 
Hun verhalen en bezieling vind je niet in het 8-uur journaal en niet in onze kranten. 
Maar het Koninkrijk van God wordt in hen zichtbaar en voelbaar. 
En ook als zij zijn gestorven kan hun bezieling en levenshouding ons helpen en ondersteunen. 
Zo wonderlijk zit onze wereld dus in elkaar. 
Een mens moet leren letten op de kleine dingen: 
Op bloeiende bloemen, op prachtige luchten, op mensen die tekenen van hoop dragen in hun blik, 
op vriendschap, op nieuw en pas geboren leven. What a wonderful world!  
 
Amen. 


