
Fonteinkerk, 13 mei 2018 

Lezingen: Genesis 28:10-16 en Handelingen 1:4-11 

 

“Het is allemaal voor niets geweest…” Je zit als mens, zeker bij het ouder worden, weleens 

wat te peinzen over de vraag: “Wat heb ik nou eigenlijk bereikt in mijn leven?” Ik moet toe-

geven dat dat voor een predikant in deze dagen géén prettige bezigheid is. Toen ik in 1985 

begon in het Drentse dorpje Alteveer, toen zat de kerk nog elke zondag stampvol. De enige 

zorg die men had ging over de avonddiensten, omdat dan de kerk “slechts voor driekwart” 
gevuld was! Vorig jaar was ik er weer eens terug voor een preekbeurt, en het kerkje was voor 

driekwart léég… In de morgendienst, want avonddiensten zijn er al niet meer. 

 

In 1998 had ik de eer om in de Bethelkerk van Barendrecht een feestrede te mogen houden 

voor een jubilerende collega. Er zaten ongeveer 1000 kerkgangers in de zaal. De week erna 

gingen we weer gewoon doen, en stond ik weer voor de “gebruikelijke” 600 of 700 toe-

hoorders. Samen met mijn collega’s heb ik daar de leukste dingen gedaan: spannende jeugd-

diensten, alternatieve diensten over maatschappelijke thema’s, orgelvespers, vieringen met 
cabaret, U2-diensten, enzovoort. Het was in mijn ogen het “rijke Roomsche leven”, maar dan 
op zijn protestants. Deze Bethelkerk staat nu te koop, vanwege de sterk teruglopende inkom-

sten en aantallen kerkgangers. Ik ben er al 15 jaar weg, maar ik vind het uiterst pijnlijk om te 

horen. Een gebouw vol van geestdrift: binnen één generatie overbodig geworden… 

 

Vandaag de dag ben ik met veel plezier predikant in Amersfoort. Klef overkomen wil ik niet, 

maar het is een groot voorrecht om te werken in een leuke wijkgemeente als de Fonteinkerk. 

Als jullie mij vragen: “Staat de Fonteinkerk over 10 jaar nog overeind?”, dan durf ik zonder 
nadenken te zeggen: “Absoluut! Over 10 jaar is de Fonteinkerk nog steeds een bruisende 
gemeenschap!” Maar dan moeten jullie ook niet verder vragen. Want als de vraag wordt: “Is 
er nog een Fonteinkerk over 20 jaar?”, dan val ik even stil, en dan voel ik grote aarzeling, en 
dan weet ik het even niet meer. En daarom zit ik soms te piekeren: “Al mijn werk, al onze 
gezamenlijke inspanningen, - is het niet allemaal voor niets geweest…?” 

 

Even tussen haakjes: ik ga jullie nog een keer uitleggen waarom het predikantschap met 

afstand het mooiste beroep ter wereld is! Dat houden jullie nog tegoed. Daar hebben we nu 

geen tijd voor, want ik ben met een preek bezig en moet mij op m’n thema concentreren. 
“Is het niet allemaal voor niets geweest?” Het zou zomaar kunnen dat dat de gedachte was 

waarmee Jakob, onderweg naar zijn oom Laban, insliep. Jakob had zijn toekomst zó slim en 

zó zorgvuldig uitgestippeld: eerst had hij zijn broer het eerstgeboorterecht ontfutseld, daarna 

had hij door list en bedrog de belangrijkste zegen van zijn vader gekregen, en daarna hoefde 

hij nog slechts op de dood van zijn oude vader te wachten om een rijk man te worden… Maar 
het loopt anders. En nu is hij als een berooid mens, van huis en haard verdreven, doodsbang 

voor de wraak van zijn broer, zonder enig bezit en moederziel alleen op de vlucht. Familie 

kwijt, zekerheid kwijt, toekomst kwijt. Alles mislukt, alles voor niets geweest… 

 

Iets van paniek en wanhoop bespeuren we ook in de houding van de apostelen. In hun vraag 

aan Jezus laten zij zien wat hen het meest bezighoudt: “Heer, herstelt U in deze tijd het 
koningschap over Israël?” De NBV vertaalt met “binnen afzienbare tijd”, maar in het Grieks 
staat er duidelijk: “in déze tijd; nú!” Al hun hoop was door het sterven van Jezus de bodem 

ingeslagen, maar nu Hij weer in hun midden is, voelen ze ook de hoop herleven: hun Meester 

zal laten zien dat Hij werkelijk de Messias is, de langverwachte Koning van de eindtijd. Hun 

vraag is duidelijk: “Gaat het dan NU gebeuren?” Maar tot hun teleurstelling houdt Jezus zich 
op de vlakte: “Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader (…) heeft vastgesteld over de 



tijd en het ogenblik…” En hun onzekerheid wordt alleen maar groter als Jezus dan ook nog 
uit hun leven verdwijnt. Wat moeten ze nu, zo zonder hun Meester? Wat komt er nu nog van 

dat Koninkrijk terecht? Ik denk dat ze daar naar de hemel stonden te staren uit ongeloof en uit 

verbijstering. Is het nu afgelopen, is nu alles voor niets geweest? 

 

In een boek van de tekenaar Peter van Straaten staat een tekening van een schrijvende man. 

Die man zit te schrijven op het bordes van een enorme villa. Achter de villa zie je een meer, 

waar een prachtig zeiljacht in ligt. Het is duidelijk dat de man rijk is, misschien wel een 

succesvolle zakenman. Iemand die het in de samenleving heel ver geschopt heeft. Onderaan 

de tekening zie je wat hij aan het schrijven is. Er staat: “Vannacht niet geslapen. Nagedacht. 
Tot de conclusie gekomen dat mijn leven totaal mislukt is…”  Hebben we niet allemáál 
weleens dat gevoel? Je jaagt een ideaal na, werkt hard aan het realiseren van een droom, 

probeert iets moois op te bouwen, - en het loopt op niets uit. Hoe ga je dan verder, hoe kom je 

dat te boven, waar vind je dan je houvast? 

 

In het verhaal van Jakob gaat opeens de hemel open. In zijn onrustige slaap droomt hij van 

een ladder die hemel en aarde verbindt. Engelen gaan langs die ladder naar boven (om de 

wanhoop en eenzaamheid van Jakob aan God te melden?), en ze gaan ook weer naar beneden 

(om de zegen van God naar de aarde te brengen?). En vanuit die geopende hemel buigt God 

zich over Jakob heen en zegt: “Ik sta jou ter zijde, Ik zal je beschermen wáár je ook heengaat. 
Ik zal jou niet alleen laten…” Jakob wordt wakker en zegt: “De Heer was aanwezig, hier op 
deze plek! Dat besefte ik niet…” Dat is een correctie van de toenmalige geloofsbeleving. In 
die tijd hadden goden een beperkte reikwijdte: het waren goden die bij een familie, een stam 

of een bepaald gebied hoorden. Buiten dat gebied waren dan weer andere goden aan de macht. 

Maar deze God stoort zich niet aan grenzen. Hij gaat met je mee en blijft helpend aanwezig, 

ook als je zelf een grens over moet. Dat is nieuw voor Jakob: “Dat besefte ik niet…”  
 

Zijn woorden zeggen ook iets over menselijke ervaring. Maar al te vaak denken wij dat God 

afwezig is, juist als we in de problemen zitten, het leven als moeilijk ervaren. Zorgen en ver-

driet maken ons gesloten en in onszelf gekeerd, zodat we ons nog eenzamer en nog meer in de 

steek gelaten voelen. Soms komt achteraf dan toch het besef: “Hij was er wel degelijk bij! Ik 

zag en hoorde Hem niet, maar ik stond er in die zwarte tijd toch niet alleen voor. Hij stond aan 

mijn zijde. En dat besefte ik niet…”  
 

Die open hemel is er ook in het Hemelvaartverhaal. Nauwkeuriger gezegd: het is de belofte 

van een geopende hemel. De apostelen staan tegen een wolk aan te kijken, maar krijgen een 

belofte mee: “Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze 
terugkomen…” Vrij vertaald: eens zal de hemel weer opengaan, het Koninkrijk zal aan-

breken, er zal toekomst zijn. De schrijver van het Handelingenboek, Lucas, vermeldt aan het 

einde van zijn evangelie iets opvallends: op het moment van afscheid zegent Jezus zijn leer-

lingen, en Hij gaat daarmee door totdat Hij aan hun ogen onttrokken wordt. “Daar hief Hij 
zijn handen op en zegende hen. Terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd 

opgenomen in de hemel.” Volgens die beschrijving is er altijd een stukje van de hemel open, 
omdat Jezus nooit opgehouden is met het zegenen van zijn vrienden. 

 

Ik stel voor om dáármee op weg te gaan. Enerzijds met het vertrouwen dat de hemel op ieder 

moment kan opengaan, zodat wij op de meest onverwachte momenten Gods aanwezigheid 

weer zullen herkennen en ervaren. De hemel ging open voor Jakob in Bethel, ging open voor 

de wereld in de nacht van Jezus’ geboorte, ging open voor de discipelen toen de Geest van 
boven op hen neerdaalde, ging wellicht ook voor ons open op een kruispunt van ons leven. 



Anderzijds in het besef dat de hemel nooit helemaal dicht zit, omdat de zegenende handen van 

Jezus ons voortdurend willen bereiken. In Gezang 800 (een tekst van Novalis) wordt daarvan 

gezegd: “Wie kan er aarden hier beneden, als er geen open hemel is?” 

 

En ook straks, bij het ronddelen van brood en wijn, zullen we het weer zien en weer weten: 

“Gij blijft nabij, o Heer, met zegenende handen.”  
 


