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Een goddelijke
hamerklop
Er zijn in de levensavond dingen waar je zwaar
aan kunt tillen: ‘Hoe zal het met mijn (achter)kleinkinderen gaan? Zullen zij uitgroeien tot evenwichtige
mensen? Zullen zij de weg naar God weten te
vinden?’ En, wat kan de schrik je om het hart slaan
als je denkt aan alle veranderingen die zich
voordoen in de samenleving. Aan de verharding
in de maatschappij bijvoorbeeld. En, wat kun je
tobben over je eigen toekomst: ‘Zal ik wel
zelfstandig kunnen blijven wonen?’ ‘Zal ik na mijn
sterven wel Thuiskomen bij God?’

gebrekkiger en vergeetachtiger worden. Onze God
doet niet aan leeftijdsdiscriminatie.
Als de HERE God specifiek in de ouderdom de
Dragende is, betekent dit dat wij ons juist tijdens
deze leeftijdsfase door Hem mogen láten dragen.
Hij vraagt van ons dat wij met onze zorgen en
moeiten, met onze lasten en alles wat ons drukt,
tot Hem komen en dat wij ze aan Hem overgeven
met de woorden: ‘Die last is mij te zwaar’. In de
weg waarin wij ze aan Hem overgeven wordt ons
leven lichter. Dat is echt waar, maar wij laten de
dingen niet zomaar los. Wij hebben juist de neiging
om als een pakezel te blijven rondsjouwen met
onze lasten!

In de Bijbel staat een woord dat specifiek senioren
zichzelf telkens weer mogen laten voorhouden.
Het staat in het boek Jesaja, hoofdstuk 46 vers 4:
‘Tot uw ouderdom zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot uw
grijsheid toe zal Ik u dragen; Ik heb het gedaan en
Ik zal u opnemen, Ik zal dragen en redden’.
De profeet Jesaja maakt in dit hoofdstuk eerst duidelijk
dat hét kenmerkende van afgoden(beelden) is, dat ze
zich láten dragen. Vervolgens geeft hij een woord
door dat Hij van de levende God ontvangen heeft
zijn. Van Hém geldt: ‘Tot uw ouderdom zal Ik
Dezelfde, ja, tot uw grijsheid toe zal Ik u dragen;
Ik heb het gedaan en Ik zal u opnemen, Ik zal
dragen en redden’, Het woordje ‘Ik’ klinkt als een
goddelijke hamerklop op de deur van ons hart.
Het lijkt wel alsof Hij het bij de Israëlieten en bij
ons wil inslijpen: ‘Ik ben de Dragende’.

Je wordt pas echt gelukkig wanneer je dat pak aan
Hem overgeeft! Meer nog: wanneer je jezelf door
Hem laat dragen. Want wanneer je het stuur van je
leven aan Hem overgeeft, neemt Hij de aansturing
over. Je weet je dan een gedragen mens! De geloofswetenschap dat je nooit meer uit Gods handen valt,
ook niet in het uur van je sterven, maakt je leven
echt licht. Deze wetenschap werpt een stille glans
over je bestaan. Daarin bestaat je echte geluk!
Ds. H.G. de Graaff
Nieuwerbrug aan den Rijn

Wilt u bij het (her)lezen van dit woord ook aandacht
geven aan de werkwoorden die hier worden
gebruikt? Dragen, doen, opnemen en redden.
De HEERE is, in tegenstelling tot de dode afgoden,
de Levende, de Actieve: Hij dóet en dráágt, néémt
op en rédt. En dat geldt specifiek voor de levensfase
van de ouderdom. Hij verandert niet, hoewel wij
wél veranderen doordat wij ouder, strammer,
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Wim ter Horst (1929-2018) was onder
andere onderwijzer en hoogleraar
pedagogiek. In de jaren ’50 en 60
doceerde hij aan de Hervormde
Kweekschool in Amsterdam. Vanaf 1965
was hij als orthopedagoog verbonden
aan de Heldring-stichtingen in Zetten.
In 1970 werd hij hoogleraar te Leiden,
in 1983 ging hij met emeritaat.
Hij schreef o.a. Eerherstel van de
liefde (1993), Wijs me de weg (1995)
en ‘Over troosten en verdriet’(2004).

Het richtingsbesef van Wim ter Horst,
gericht op het Koninkrijk van God

‘Die kant
moeten we uit’
lang na de bevalling. Zijn enige zoon pleegde
op 17-jarige leeftijd zelfmoord. Ter Horst ging
vervroegd met emeritaat en trok zich een tijdlang
terug uit het openbare leven. In die periode
ontstond zijn boek ‘Over troosten en verdriet’.
Alle teksten die hij schreef zijn door zijn eerste
vrouw Annie gelezen en becommentarieerd,
behalve deze; ze kon of wilde het niet. ‘En net in
de tijd dat ik, heel moeizaam, op de kant begon te
klauteren en ik weer een beetje blij kon zijn met
kleine dingen, kreeg mijn vrouw kanker. Binnen
een halfjaar was ze overleden, vertelde Ter Horst
in een interview (RD, 5 februari 2010).

‘Wim had de gave om diepzinnige dingen op een
eenvoudige wijze ter sprake te brengen’, zei de
predikant tijdens de uitvaart van prof. dr. W. ter Horst,
emeritus hoogleraar pedagogiek. Ter Horst heeft
een aantal bestsellers op zijn naam staan over
christelijke geloofsopvoeding. Zijn boek ‘Over
troosten en verdriet’ beleefde twaalf herdrukken.
Uit dankbaarheid voor zijn leven en werk geven
we hier een aantal gedachten van hem door.
Ter Horst schreef ‘Over troosten en verdriet’ als
ervaringsdeskundige, vanuit de diepte, na veel
verliezen. Zijn eerste en derde kind overleden niet
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uitzien naar het Koninkrijk, dat staat bij mij hoog
genoteerd.’ Echte troost kan alleen worden geboden
binnen een gemeenschap van mensen die een
goede onderlinge band hebben. ‘Hoe inniger de
gemeenschap, hoe meer dit waar is: zij die me het
meeste liefhebben, kunnen me het beste troosten.’

Tekst: Koos van Noppen. Foto: Hans Villerius

‘Ik heb altijd gebeden: “Here, geef dat ik niet bitter
word”. Er was alle reden voor. Wat ik anderen
voorhoud, houd ik ook mijzelf voor: Heb verdriet,
wordt niet bitter, zoek het midden tussen jezelf
laten gaan en jezelf aanpakken, blijf geloven in
God, in de kracht van Zijn Woord, in de komst
van Zijn Koninkrijk; in de tijd die komt waarin
alle tranen van de ogen worden afgewist. Als je
die troost hebt, ontstaat er pas echt verdriet.
Anders blijft er niets over dan kwijnen, bezwijken,
verbitteren en verharden.’

Doolhof
De eerste uitgaven van zijn boek hadden de
afbeelding van een doolhof op de omslag. Want
zo ervaren veel mensen het ‘leedgevecht’, zegt
Ter Horst. ‘Men weet de weg niet. De uitgang is
moeilijk te vinden en vaak komt men terug op
plaatsen waar men al eerder is geweest.’

Goedkope troost
In zijn boek maakte Ter Horst korte metten met
goedkope troosters die zeggen ‘je moet maar zo
denken, je bent de enige niet, die dit overkomt.’
Ter Horst: ‘Het is een oud misverstand te menen
dat mijn leed minder wordt, als ik weet dat er
duizenden zijn zoals ik. Dat maakt het alleen
maar erger. Zoveel tranen, zoveel radeloosheid.’
Ook lieden die aankomen met dooddoeners als
‘Gedeelde smart is halve smart’, konden er
verbaal van langs krijgen. ‘Was het maar waar!
Het tegendeel is het geval. Als twee mensen
samen in de ellende komen, is de kans groot dat
ze elkaar kwijtraken, zoals we in een huwelijk
vaak zien gebeuren.’

Als geen ander kende hij de ‘waarom-vraag’.
De echte waarom-vraag is een vraag om hulp,
het is geen vraag naar een theologische verklaring.
‘Theologen zitten nogal eens hoog op de
bibelebonse berg, bij het heiligdom, abstract te
doen.’ En zodra je eenmaal beschouwingen begint
in die bibelebonse taal, kom je nooit meer op de
grond waar al die mensen ploeteren met de
waarom-vraag. In zijn boek benadert hij de vraag
pastoraal: we verkeren met die waarom-vraag in
goed gezelschap, want het is de vraag van
Christus zelf aan het kruis. Ter Horst schrijft: ‘Het
commentaar van de catechiseermeesters: “Hij riep
dat, opdat wij nimmermeer van God verlaten
zouden worden” is me te gemakkelijk. Als dat zo
voor de hand liggend is, als ze ons dat willen laten

Hij keerde zich scherp tegen de berusting. ‘Nee
zeggen tegen het leed, er geen vrede mee sluiten,
erin volharden dat het niet zo hoort, reikhalzend
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geloven, was de Heer er zelf ook wel opgekomen
en dan had hij het een stuk minder moeilijk gehad.’
De waarom-vraag als zodanig wordt in de Bijbel
niet beantwoord. Het lijkt wel alsof het er eigenlijk
niet om gaat’, aldus Ter Horst. Daarom is ‘waarom?’
het voorlaatste woord in zijn boek. De laatste zin is
de bede: ‘Ja, kom Heer Jezus!’

verlaat u niet”.’ Ter Horst noemt het later een
‘gouden moment, sterk richtinggevend in
mijn leven’.
Richting
‘Richtingsbesef’ was een belangrijk thema in het
werk van Ter Horst, het weten onderweg te zijn
naar ‘een perspectiefbiedende Bestemming’, of
met andere woorden: het Beloofde Land, het
Koninkrijk, het Nieuwe Jeruzalem. ‘De notie ‘die
kant moeten we uit’ beschouw ik niet alleen als
een van de belangrijkste doelen van de christelijke
opvoeding, maar ook als een gave van christenen
aan de post-christelijke samenleving van vandaag
en morgen.’

‘Als g’in nood gezeten…’
Het is opvallend dat Ter Horst in zijn boek ‘Over
troosten en verdriet’ nergens expliciet zijn eigen
persoonlijke ervaringen benoemt. Dat doet hij wel
in interviews, zij het met terughoudendheid. Als
jonge onderwijzer werd hij ‘onder de wapenen’
geroepen, na de verschrikkelijke watersnoodramp
van 1953, waarbij meer dan 1800 mensen
omkwamen. Een paar dagen verleent hij met zijn
eenheid hulp, daarna zwaait hij af en staat hij weer
voor de klas. ‘Moe, compleet leeg, verslagen en
zonder hoop. De ontzetting houdt het land
onverminderd in haar greep; is zelfs toegenomen
nu de beelden en verhalen eindelijk goed loskomen.
Mijn leerlingen weten waar ik ben geweest, zitten
muisstil in de banken en kijken me met grote ogen
aan. Nu was het onze gewoonte om elke dag te
beginnen met zingen (…) “Zingen doen we vandaag
maar niet, ik zou ook niet weten wat”, zijn mijn
eerste woorden. Stilte. Dan steekt één van de
kinderen haar vinger op: “Meester we zouden
natuurlijk kunnen zingen: “Als g’in nood gezeten,
geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten, God

Toekomst
In 1993 hertrouwde Ter Horst. Het zou weinig moeite
kosten om zijn leven en werk te beschrijven aan
de hand van de drie grote thema’s geloof, hoop en
liefde. ‘Liefde wordt gegeven. Je vindt haar, maar je
moet haar ook blijven zoeken. Als er uitspraken zijn
die enig belang hebben, dan hoort deze daar zeker
bij. Hoop biedt mensen uitzicht. Zij maakt dat we
loskomen van een materialistische levensstijl, van
onze focus op het hier en nu, van de gedachte
dat alles leuk moet zijn. Het Koninkrijk van God
is in aantocht. Mensen om ons heen missen dat
toekomstperspectief. Christenen moeten hun dat
bieden. Wij hebben schatkamers vol hoop. Laten
we er ruimhartig van uitdelen.’
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Onmisbaar
‘Je hebt je bijbeltje toch wel in je tas gestopt?’

Uiteindelijk kwam er toch een auto voorbij. In een
flits zag de bestuurder dat er iets in het weiland lag,
remde af en ging kijken. Zo snel hij kon heeft hij
hulp geregeld en in no time lag ze in het ziekenhuis.

Ik hoor het m’n moeder nog zeggen. Je ging op kamp
met school of met de jeugdvereniging. Van alles
moest er mee. Kleren voor warm en koud weer,
regenspullen, toiletartikelen enz…. Maar wat je
ook mocht vergeten, je bijbeltje in ieder geval niet.
Als je er zelf niet aan dacht, dan was je moeder of
je vader er wel om je daaraan te herinneren. Nee,
zonder bijbel kon je er echt niet op uit!

Haar zoon had me bericht gedaan. Zo kwam ik de
volgende dag haar ziekenkamer binnen. Ze was
weer bij en ondanks allerlei kneuzingen viel het
heel erg mee. Haar relaas kwam er wat haperend
uit, maar het was toch goed te volgen.

Het was ook wel nodig, want bij de dagsluitingen
en de bijbelstudies kon je hem echt niet missen.
Onhandig als je dan met je buurman moest meelezen.
Bij een leuke buurvrouw was dat minder bezwaarlijk.

‘Tjonge, jonge, dat is allemaal nogal wat!’ zei ik.
‘U bent wel bewaard gebleven. Het had allemaal
wel heel anders af kunnen lopen!’
Ze keek me schuin van haar kussen aan, haast een
beetje triomfantelijk en antwoordde: ‘Ja, maar ik
had ook mijn bijbel in de auto, dan kan het toch
niet misgaan!’

Dat je ook nog op een heel andere manier kon
beleven dat de Bijbel onmisbaar is, ontdekte ik bij
een ontmoeting in het ziekenhuis. Een gemeentelid
had ternauwernood een ernstig auto-ongeluk
overleefd. Het was laat in de avond, nacht eigenlijk
al, dat ze over een smalle dijk naar huis kwam.
Had ze even niet opgelet? Was ze misschien in
slaap gesukkeld? Het was niet meer te achterhalen,
maar ze raakte aan de linkerkant van de weg, de auto
rolde om en kwam een eind verderop ondersteboven
in een weiland terecht. Door de klap was ze buiten
bewustzijn geraakt en moet daar wel een hele
poos gelegen hebben. Veel verkeer kwam er in dat
nachtelijk uur niet meer langs.

Ietwat verbouwereerd moet ik haar aangekeken
hebben. Ik moet toen iets gezegd hebben als:
‘De Bijbel? Ja, maar God toch! Laten we samen
luisteren naar wat de Bijbel belooft over Zijn
bewarende hand en Hem daarvoor maar danken’.
De Bijbel, ja, die is onmisbaar, maar niet als een
mascotte, die geluk brengt. Wel als het Woord
van God, de Vader van onze Heere Jezus Christus,
die redt en zegent en zalig maakt.
Ds. J. Westland,
Putten
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De langste adem
Nadat ik een begrafenis geleid heb, dwaal ik
wat over de begraafplaats. Ik zie steeds meer
stenen met bekende namen. Dan loop ik eens
naar de urnenmuur. Ik kom er geen bekende
namen tegen. Verreweg de meeste christenen
kiezen ervoor na hun dood begraven te worden,
vanwege de prachtige bijbelse symboliek:
het zaad wordt gezaaid in de akker, maar
het zal opkomen, er zal een nieuwe plant
verschijnen, en de nieuwe halm zal koren
voortbrengen. Het zaad lig in de akker en wacht
tot het ontkiemen zal, en de oogst komt.

Maar er is nog iets anders. Bij heel wat
mensen heb ik het gevoel, dat ze niet van
God loskomen. Sommigen willen zelf heel
graag God vergeten, maar het lukt niet.
Anderen zijn op zoek, maar laten het dan
ook weer afweten. Weer anderen worden
steeds geboeid door de vraag of er een God
is, en zo ja, wie Hij dan is.

Nee, geen bekende namen op de urnen.
Maar opeens wel een tekst die eruit springt.
Tussen aanhalingstekens, met een vraagteken
én een uitroepteken: ‘ZOU GOD DAN TOCH
DE LANGSTE ADEM HEBBEN?!’

Juist in contact met zulke mensen merk ik, dat
het aankomt op de lange adem. Soms gaat het
om een levenslange zoektocht. Soms om een
eindeloze worsteling. Juist in zulke contacten
blijkt ook hoe lang de adem van God is. Want
als Hij Zich zou terugtrekken zou de ander
toch allang geen belangstelling meer tonen?
Als God Zijn adem zou inhouden, dan wilde
die ander toch helemaal niet meer met geloof
en God te maken hebben?

Het ziet eruit als een kreet, als een uitroep
van vertwijfeling, en tegelijk van hoop.
Honderd vragen gaan door me heen. Zouden
dit de laatste woorden van de overledene zijn
geweest? Tekent deze uitspraak een levenslange
worsteling, een worsteling met God? Heeft
deze mens uiteindelijk toch erkend dat God
Zelf de drager is van het leven?

Kennelijk heeft God een heel lange adem.
‘Lankmoedig’, noemt de Bijbel Hem. Ik bid of
Hij mij iets van Zijn lange adem geeft. En het
bemoedigt me, dat de opgestane Heiland Zijn
discipelen beademt en zegt: ‘Ontvangt de
Heilige Geest’ (Joh. 20:22). Inderdaad: wie de
dood overwint, heeft de langste adem!

‘ZOU GOD DAN TOCH DE LANGSTE ADEM
HEBBEN?!’ Een vraag die me dagenlang
bijblijft en bezighoudt. Het antwoord is heel
voor de hand liggend. Een urnenmuur tekent
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Uit: Drie keer Woordwaarde, door ds. René van Loon. Uitgeverij AVW Vakpers, Capelle aan den IJssel.

wel heel schril het contrast tussen de eeuwige
Schepper en de vergankelijke mens. Wat
dat betreft is het natuurlijk geen vraag:
vanzelfsprekend heeft God de langste adem.

Het gedicht (van Geert Boogaard) en de tekst zijn afkomstig uit: ‘Kijk en zie; mediteren over de Psalmen’, door Gert Marchal, uitgeverij Boekencentrum.

Levensecht
Er zijn psalmen
die met ons komen
praten; als het moet
een hele nacht;
Ze weten overal van
en vinden niets vreemd,
zelfs opstandigheid
niet. Bij God
mag alles.

‘De Psalmen zijn altijd weer een verrassing, een
verademing. Ik kan er niet genoeg van krijgen.
Ik heb in mijn leven al heel veel liederen voorbij
zien gaan en in de mond genomen. Toch val ik
steeds weer terug op dat gekke, vreemde psalmboek, dat alles durft te zeggen, te zingen wat er
in een mensenhart speelt en spookt. Het is zo
levensecht, zo door en door menselijk. En dan te
bedenken dat de Here God daarin zo nabij is.
De Psalmen staan te boek als ouderwets,
goed voor conservatieve zielen.
Het hangt er maar van af wat
je conserveert. Als ik iemand
zoiets hoor beweren denk
ik: wanneer je straks
bij de puinhopen
van je leven staat,
een kind verliest,
wanneer de kanker
zich aandient,
dan spreken we
elkaar nader.
Welke liederen
houden het uit in
de maalstroom,
de mallemolen
van het leven? De
Psalmen zullen in
elk geval de tekst,
de vuurproef
doorstaan.’
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