
Preek over Rom.8:24a gehouden op 27 augustus 2017 in de serie “Wat je alleen in de 

kerk kunt horen” 5. “Je hebt een toekomst” 

 

Gemeente van Christus,  

 

1. Een van de meest gewaardeerde kundigheden in onze tijd is die van de dokter (dia 1). 

Artsen zijn hoog in aanzien, en terecht. Want dat ze nuttig werk doen, dat beseffen we 

allemaal. Het kan zijn, dat u er liever niet naar toe wil, maar als je ze nodig hebt – wat is het 

geweldig dat er mensen zijn die hun hele leven bezig willen zijn met andermans ziekten en 

kwalen! En wat de medische wereld kan is indrukwekkend. Dokters verlichten pijn. Ze 

bestrijden infecties. Ze herstellen gebreken in ons lichaam. Soms redden of verlengen ze 

levens. En toch – als je er goed over nadenkt is de dokter een wat tragische figuur. Als hij de 

lijst doorkijkt van de cliënten in zijn praktijk, dan heeft hij één zekerheid: ik ga het een keer 

verliezen. Bij allemaal. Er komt een moment, dan moet ik het ondanks mijn kundigheid 

opgeven, onherroepelijk. Uiteindelijk is elke dokter een verliezer.  

 Zet daar nu eens naast het beroep van dominee (dia 2). Dominees zijn behoorlijk 

gedaald op de ladder van het aanzien. Net als de dokter gaat ook de dominee naar mensen met 

ziekten en kwalen. Maar wat kan een predikant daar beginnen? Hij kan geen pijn verzachten. 

Hij kan geen benauwdheid wegnemen. Hij kan geen medicijnen voorschrijven. Hij kan alleen 

maar luisteren en praten, en met de mensen bidden. En hopelijk doet dat de mensen wel goed, 

maar als het erop aankomt is een dominee in de ziekenkamer een machteloos mens. Tot het 

einde dichtbij komt. Want als de dokter stilvalt, heeft de dominee een boodschap. Een 

boodschap die verder kijkt dan dit leven. Een dominee mag wijzen op een grote toekomst.  

 De dokter is uiteindelijk een verliezer. Maar de dominee is een winnaar. Maar ik ben 

bang, dat dat in onze tijd niet altijd zo wordt gevoeld. Dat komt omdat er veel is veranderd in 

het denken en het beleven van de mensen. De mens van onze tijd, die is op het aardse gericht 

(dia 3). Terwijl er vroeger veel meer mensen waren, die leefden met de eeuwige dingen. Ze 

zagen dit leven als niet meer dan het voorportaal van de toekomst. Dit leven is de aanloop 

naar wat hierna komt. En alleen daarom was het aardse belangrijk: in dit leven vielen de 

beslissingen voor de eeuwigheid.  

 Maar wij zijn dat ontwend. Wij zijn vooral bezig met de dingen van het hier en nu. Als 

ik op kraamvisite kom, en bij het wiegje gaan we wat filosoferen: hoe zou de toekomst van 

deze baby eruit zien, - dan hoor je zeggen: ik hoop dat wij hem een gelukkige jeugd kunnen 

geven. Ik hoop dat hij zijn plek in het leven zal vinden: een goed bestaan, een fijn sociaal 

leven, en misschien droom je er in stilte al van dat je op een goede dag weer bij een wiegje 

staat, met de kleine groot geworden naast je, en je bent pake of beppe. Maar niemand zal bij 

een kraamvisite gauw beginnen over de hemel, over de eeuwigheid. Het aardse, het geluk van 

een levend, gezond kind, dat vinden we al mooi genoeg. We zijn gelukkig met de dingen van 

hier en nu. Zo leven we bijna allemaal. We plukken de dag. We genieten van het aardse. Want 

gelukkig, we hebben het hier goed.  

 

2. Misschien is het daardoor wel gekomen. We hebben het goed. Het aardse leven, dat is voor 

ons heel mooi. Het mag zo altijd wel doorgaan. En misschien zit daar wel het probleem. Want 

dat rooskleurige – is dat wel het echte leven? Is het aardse bestaan wel zo zonnig? De dokter 

en de dominee, die vertellen soms andere verhalen. En Paulus, die hoort heel iets anders in 

deze wereld. (dia 4) Die hoort er het zuchten van de schepping. Hij heeft het zelfs over 

barensweeën, en ik heb begrepen: barensweeën zijn niet leuk! 

 Waarom zucht de schepping? Ze zucht onder de zinloosheid. Ze ziet niet dat het leven 

een doel heeft. En ik ben bang dat dat ook voor veel mensen vandaag geldt. Waarom plukken 

ze de dag? Waarom denken ze niet te ver vooruit? Omdat ze weten: als het ophoudt, is het 



over. En inderdaad, dan is het allemaal toch wat zinloos geweest. De schepping zucht. Er is 

zoveel leed zonder doel. Er worden kinderen geboren zonder toekomst. De wereld is 

gevangen in het net van de vergankelijkheid: niets is hier blijvend. En voor sommigen is hun 

korte leven ook nog vol ongeluk. En natuurlijk, dokters proberen dat te verzachten, en 

dominees proberen te steunen, maar we stuiten allemaal op de grens van het onmogelijke. Elk 

geluk breekt. Soms breekt het al heel vroeg. En daar doen we niets tegen.  

 De schepping zucht. En de gelovigen zuchten mee, schrijft Paulus. (dia 5) Ze merken 

ook hoeveel lijden er is in deze tijd. De dominee bij een ziek gemeentelid zucht. De kerk 

zucht, als er weer een begrafenis komt. Als we horen van iemand die onverwachts naar het 

ziekenhuis is gegaan, gaat er soms een zucht door de kerk. En dan leven we mee, en we 

voelen ons machteloos, maar dat is dit leven. En dan zwijg ik nog maar over onrecht en 

vervolging – het kwaad trekt door heel ons bestaan heen.  

 En toch zucht een christen anders dan een niet-christen. Christenen dopen. En daarmee 

zeggen we: we hebben aan dit aardse niet genoeg. We willen dat onze kinderen nog iets meer 

ontvangen: een teken van boven. Iets uit de hemel. Iets dat hen verbindt met de eeuwigheid.  

 

3. Want in de kerk krijg je te horen: je hebt een toekomst! (dia 6) Er is meer dan de dingen 

die we zien. Er is meer dan de ellende van het journaal en meer dan het broze geluk. God 

heeft naar ons omgezien. God heeft zijn Zoon gegeven. God legt hoop in ons hart. We horen 

van schitterende dingen.  

 We horen over een erfenis (dia 7). Er ligt iets voor ons klaar. Erfenissen zijn iets heel 

bijzonders. Je hebt er niets voor gedaan. Een ander heeft het verdiend. Maar hij laat het na aan 

jou. En eens komt de dag, dan mag je het in bezit nemen. God beloofde een erfenis aan 

Abraham. Jij zult een land erven, vol overvloed. En het is ook voor je kinderen. Ik geef jullie 

een plaats, waar je veilig kunt wonen. Het is een beeld voor de eeuwige erfenis, die voor ons 

bewaard wordt in de hemel. Er is een land van louter licht. En dat land ligt klaar, wacht op 

jou, en als je moe en uitgeput bent van het leven, moe van het zuchten, dan mag je daar 

binnengaan.  

 God beloofde een erfenis aan David. Aan jouw nageslacht geef ik het koningschap. Je 

zult heersen over alle machten op aarde. En ook dat is een beeld voor de eeuwige erfenis, die 

klaar ligt in de hemel. Er komt een dag, dan ben je al het kwaad te boven. Dan zit je op de 

troon, en niets of niemand kan je deren. Het wacht op jou, en als je hier bezwijkt, dan gaat die 

toekomst voor je open. Je zult als een koning zijn.  

 Want ons wacht de heerlijkheid. (dia 8) Onze Bijbelvertaling heeft het over ‘luister’, 

en dat vind ik minder duidelijk dan dat oude woord heerlijkheid. Want daar glanst iets in, daar 

straalt iets in. De heerlijkheid, dat is Gods sfeer, stralend en schitterend. Daar komt het 

mooiste in ons naar buiten. Daar ben je boven alles uit. Daar is het volmaakt, puur, echt. Daar 

zijn geen gebreken en tekorten meer. Alle lijden, hoe erg ook – en wat is het lijden op aarde 

erg! – maar het weegt niet op tegen de heerlijkheid. In het licht van God blijft er niets over 

van het donker. De toekomst straalt, schittert, glanst.  

 Want we worden vrij, (dia 9) vrij van de vergankelijkheid die ons beperkt en 

gevangen houdt, vrij van de zonde, die ons verslaaft, vrij van het kwaad. Ons lichaam, dat zal 

verlost zijn. Onze geest, bezorgd, kwetsbaar, wordt vrij. Ons geweten, dat ons aanklaagt, dat 

ons schaamte laat voelen over dingen die gebeurd zijn, het is verlost! Tot vrijheid zijn we 

geroepen, tot een leven als verloste mensen. Het zal over ons komen, dankzij de genade van 

God.  

 Het verhaal in de kerk is anders dan het verhaal van de wereld. Daar loopt alles dood. 

Daar is het einde van dit leven het einde van alles. Daar wordt ons gezegd: maak je niets wijs, 

het is eens met je gedaan. En maak je er ook maar geen zorgen over, want als de dood er is 

ben jij er niet meer. Maar het evangelie vertelt ons van de oneindige mogelijkheden van God. 



En daarom is er een nieuw begin, door Christus verdiend, en het wordt ons zomaar gegeven. 

Je hebt een toekomst! Zelfs de schepping heeft een toekomst – ze ziet ernaar uit: als Gods 

kinderen stralend tevoorschijn komen, wordt ook de schepping gered! 

 

4. Hoe weten we dat? Wel, het wordt ons beloofd (dia 10)! En hier in de kerk geven we die 

belofte aan elkaar door, we vertellen ervan en we zingen erover en we troosten elkaar ermee 

als het leven hard voor ons is. We vertellen het aan de kinderen, nog voor ze het kunnen 

begrijpen. We spreken als ze gedoopt worden over de Vader – ook hun Vader. We noemen de 

Zoon – voor hen gestorven en opgestaan. We hebben het over de Heilige Geest, de Trooster, 

die ons in ons aardse leven te hulp komt. Daar zit die belofte over de toekomst in. Want God 

is trouw, en als Hij zich vol genade naar ons toekeert, met reinigend water en de belofte dat 

we van Hem zijn, dan reikt dat tot in de eeuwigheid.  

 Je hebt een toekomst! De Bijbel is het testament waarin het gaat over onze erfenis. En 

dat het echt voor jou is – je wordt erdoor gegrepen (dia 11). Dat bedoelt Paulus, als hij het 

heeft over de Geest, die ons voorschot is. Er zijn dingen in ons leven, daar voel je iets van de 

toekomst in. Soms is het in een lied. Soms zit het in een preek. Soms overvalt het je in de 

natuur: als dit al zo mooi is, hoe wordt het dan niet straks? Soms tel je je zegeningen, en je 

wordt stil. In dat soort dingen werkt God in je hart, en je proeft een klein stukje van de 

heerlijkheid die je bij God vindt.  

 Het zijn allemaal tekenen die bevestigen: ik ben een kind van God (dia 12). Want dat 

is geen status, die je verdient door heel hard je best te doen. Het komt over je als een 

geschenk. Maar je voelt: ik mag God mijn Vader noemen. Ik ben van Hem. Dan heb je je 

doop aanvaard, of het wordt tijd om je te laten dopen. Dan weet je: ik heb een toekomst. Ik 

ben bestemd voor prachtige, eeuwige dingen. Mijn leven heeft waarde en zin – ik heb een 

plekje in het liefdevolle hart van God.  

 Je hebt een toekomst! Dat krijg je in de kerk te horen. Dat is zelfs over de kleine 

Djurre hier vanmorgen al gezegd. (dia 13) En houd dat vast! Want de donkere dingen van het 

leven, ze komen vast, elke dokter kan je dat vertellen. Maar elke dominee zegt erachteraan: 

maar er is meer. Er is een toekomst. We mogen hopen, en in die hoop ligt onze redding. En 

daar mag je je aan beet houden, aan vastklampen als het moet. Vertel het je kinderen, deel het 

met elkaar in de kerk, laten we ervan getuigen bij de eindigheid van het aardse. Want zo doen 

we als christenen ons unieke werk tussen de mensen. We zijn getuigen van de hoop. We 

geloven in de eeuwige dingen. We geloven in een heerlijkheid waar al het aardse bij 

verbleekt. Of het is nog mooier: zelfs de aarde zal het ontvangen. We zullen schitteren in een 

schitterende schepping. Wat een toekomst! 

 

      Amen.  


