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      (lezingen: Ps.139:1-6, 15-18 en I Cor.13) 

 

Gemeente van Christus,  

 

1. Ik ben een liefhebber van cryptogrammen. En daarom liggen er op mijn vakantieadres een 

aantal puzzelboekjes met cryptogrammen. (dia 1) Als ik een wat langere vakantie heb, trakteer 

ik mezelf vaak weer op wat nieuw materiaal. En dat heb je in twee soorten: er zijn er met hele 

grote puzzels van vaak wel zo'n 80 vragen, maar er zijn ook veel kleinere boekjes met zo'n 20 

opgaven per cryptogram. En nu zou u misschien verwachten, dat ik met die grote bundels het 

langste doe. Dat is niet waar. Die grote bundels zijn allemaal verdwenen, maar de kleine, die 

liggen er nog bijna allemaal. Hoe dat komt? In de grote, daar staan de antwoorden achterin. En 

nu ben ik wel zo beheerst, dat ik daar niet onmiddellijk naar kijk. Maar als de puzzel bijna af 

is, wil ik de laatste paar antwoorden toch ook wel weten, en dan spiek ik. En zo kunnen die 

grote boekjes op een gegeven moment wel weg.  

 Dat is met die kleine boekjes anders. Daar kun je ook wel achter de antwoorden komen, 

maar dan moet je het volgende boekje kopen. En dan krijg je er weer een hele berg nieuwe 

raadsels bij, dus dat schiet ook niet op. En zo komt het dat die kleine boekjes er bijna allemaal 

nog liggen. Een paar oplossingen moet ik nog vinden, en elke keer blader ik ze door in de hoop 

op een helder moment om de laatste gaatjes te vullen - en het geeft veel voldoening, als dat 

lukt! De uitdaging van de kleine boekjes, die blijft! 

 Wel, wat een puzzelaar doet, heeft veel gemeen met het leven. Ook ons leven zit vol 

met raadsels (dia 2) Dat is op zich ook helemaal niet erg. Daardoor is er zo veel voor ons te 

ontdekken. Ik ben wel eens een beetje jaloers op de kinderen. Die staan nog maar net in het 

leven, en stap voor stap gaan allerlei geheimen voor hen open. Dat lijkt me prachtig: weer voor 

het eerst horen over de bloemen, of over de geschiedenis, het rekenen ontdekken en de 

Bijbelverhalen voor de eerste keer horen - wat kunnen vragen van kleine kinderen een genot 

zijn!  

 Maar er zijn ook raadsels, die veel pijnlijker zijn. Dat zijn dingen, waar wij als mensen 

maar niet uitkomen. Eigenlijk zou je deze zondag de zondag van de raadsels kunnen noemen. 

In de kerken hebben we het vandaag over de eeuwigheid, en zit de eeuwigheid niet vol 

geheimen? We kunnen ons niet voorstellen wat het is. Maar vandaag staan we ook stil bij 

allerlei onopgeloste raadsels in dit leven. Straks zullen we de namen noemen van hen, die dit 

kerkelijk jaar in onze gemeente zijn gestorven, twintig namen, ieder met een eigen verhaal. En 

in onze gedachten zijn er nog tal van anderen, mensen in de familie, mensen die we goed gekend 

hebben, die er niet meer zijn.  

 En daaromheen zijn er heel veel vragen. Er zijn mensen, die zijn gestorven in volle 

vrede, op een rijpe leeftijd - bij begrafenissen is er soms ook veel dankbaarheid. Maar er is ook 

heel veel dat we niet kunnen begrijpen. Bij de een denk je: waarom duurde het zo lang? Bij de 

ander: waarom moest die nu al uit het leven weg? Waarom sterven er soms hele kleine kinderen, 

en waarom leven hoogbejaarde mensen die van niets meer weten door? Het soms moeilijk te 

aanvaarden, het erge van een ziekte, of de eenzaamheid, als je achter blijft.  

 Wij zien in raadselen, zegt onze tekst. En zo is het. Een echt antwoord is niet zo 

makkelijk te vinden. Er zijn geen antwoordenboekjes op die grote levensvragen. En kijk je 

verder de wereld in - de raadsels worden alleen maar groter.  

Hoe komt dat? Waarom zijn er in het leven van die raadsels? Wel, dat komt omdat wij 

nu eenmaal mensen zijn. En wij mensen zijn in ons denken aan het dolen geraakt (dia 3). We 

verbeelden ons misschien wel dat we het leven snappen, dat we weten hoe het werkt en door 

hebben hoe het moet, tot er dingen gebeuren die ons pijnlijk uit de droom helpen. Soms krijg 

je zelfs last van zelfverwijt: Had ik nu maar… Maar je kunt de dingen niet meer veranderen. 



Wat gebeurd is, is gebeurd, en wat gedaan is, is gedaan. We waren kortzichtige mensen, die bij 

de grote vragen van het leven alleen maar wat kunnen stamelen.  

 De raadsels in het leven, die vertellen ons: wij mensen zijn als kinderen. (dia 4) Dat zei 

Paulus ook al. Hij vergelijkt het leven nu met het leven van een kind. Toen ik een kind was, 

sprak ik als een kind - dan doelt hij op ons aardse bestaan. Zolang wij leven, zullen de geheimen 

blijven, omdat we niet volgroeid zijn. Daar klinkt trouwens wel hoop in! Kinderen zijn aan het 

groeien! Kinderen mogen vragen! En ook al kun je aan een kind niet alles uitleggen, en moet 

je wel eens zeggen: dat is nu nog te moeilijk, een kind mag hopen op later, mag hopen dat 

geheimen open gaan, dat raadsels verdwijnen! 

 De raadsels in het leven, ze zetten ons mensen op onze plaats. Wij zijn geen goden. Wij 

hebben de dingen niet in onze hand. Wij kunnen het leven niet doorgronden. Daarom moeten 

we omhoog zien, naar Hem, die geen kind, maar de Vader is, naar Hem, die alle dingen weet.  

 

2. Want het geloof, kan dat ons niet helpen in de raadsels van het leven? Wel, het geloof is niet 

het antwoordenboekje op al onze vragen. Maar het geloof geeft ons iets anders. Het zegt tegen 

ons: Je bent gekend (dia 5). Ik ken onvolkomen, moet Paulus toegeven in onze tekst, maar: wij 

zijn zelf gekend! En dat geldt voor hen die gestorven zijn van de jongste tot de oudste. Ik heb 

het wel eens zien staan op een grafsteen van een oorlogsgraf, waar iemand ligt van wie niemand 

de naam weet: bekend bij God! Iets troostenders kun je niet op zo'n steen zetten. Maar het geldt 

ook voor ons die nog leven: we zijn gekend! Er is Een, die ons begrijpt! Zelfs de dingen die je 

aan een ander niet vertelt, zelfs de dingen waarvan je het gevoel hebt: er zijn er niet veel die het 

snappen - Hij kent u. Daarom kun je over alles in je leven met God praten. Hij kent je verdriet. 

Hij kent je boosheid. Hij kent je vragen. Hij weet van je twijfels.  

 Want dat God ons door en door kent, dat kan misschien iets engs hebben. Hij kent ook 

die dingen, die we liever verbergen. Hij kent ook verkeerde gedachten, nare gevoelens. Hij weet 

de dingen, waar we ons voor schamen. Maar het bijzondere is: daarom keert Hij zich niet van 

ons af. Hij kent ons, Hij wil ons kennen. 

 In dat kennen van God zit een ongelooflijke liefde. Hij laat niemand los, die Hij 

geschapen heeft. Daar zit een heleboel genade in. En er zit ook een heleboel vergeving in. Wij 

mogen geloven, dat God zijn hand naar ons uitsteekt, juist omdat wij van die dolende mensen 

zijn, juist omdat we als kinderen zijn tegenover de raadsels van het leven, en die hand mogen 

we gelovig pakken. En door bij ons te zijn wil Hij ons helpen, door naast ons te staan in verdriet, 

door onze Metgezel te zijn als we ons alleen voelen, want Hij weet, wat wij zoeken.  

 En dat geloof, dat kan ons helpen in de vragen van het leven. Het is een hint (dia 6), als 

we tobben over de puzzels van het leven, een hint hoe we een weg kunnen vinden door de 

raadsels heen. Kijk naar God, en je weet: we moeten het zoeken bij de liefde. Want dan kun je 

vergeven. En je kunt naast een ander staan. Je kunt steunen. Je kunt geduldig luisteren naar het 

verdriet van een ander. En je kunt zelfs loslaten. Uit liefde, omdat je een ander de vrede gunt, 

die we vinden, als we thuis mogen komen bij God.  

 Want daar, daar zijn geen raadsels meer (dia 7). Die horen bij dit leven. Maar straks, 

dan verdwijnt de schaduw van het onbegrip. We zullen kennen, zoals God ons kent. We zullen 

zien, van aangezicht tot aangezicht, oog in oog staan met Hem, die alles van ons weet. En dat 

oog in oog staan, dat staat voor de verrukking van de liefde: we kijken elkaar aan. De puzzel 

van het leven, die is daar opgelost. Natuurlijk zaten er fouten in, maar God wil die genadig 

doorstrepen. Want onze gebreken en tekorten, die zijn door Gods liefde allang opgelost. Daar 

heeft Hij zijn Zoon voor gegeven, die in liefde onze zonden droeg.  

 Die liefde is onze hoop. Want die liefde, zegt Paulus, die vergaat nooit. In de liefde 

hebben we al een klein stukje van de eeuwigheid. En zij die gestorven zijn, ze zijn in die liefde 

opgenomen. Daar weten ze het echt: we zijn gekend. En dan valt alles op zijn plaats. Het raadsel 

van het leven is opgelost, en er is blijde verbazing en vrede, in Gods eeuwige liefde.    Amen.  


