
Hoofdpunten voor de uitleg in de dienst over "Voltooid leven" op 29 april 2018 

 

1. Waar het over gaat 

(filmpje 1) 

 Ja, hoe denken wij erover? Ik zou nu met een microfoon de kerk in kunnen gaan om u dat te 

vragen - maakt u zich geen zorgen: dat doe ik niet. Of we zouden in discussiegroepen uiteen 

kunnen gaan om er met elkaar over te praten - vrees niet, daar hebben we de ruimte niet voor. 

Maar als we het wel zouden doen, dan is het gevaar groot dat er in de gesprekken verwarring 

ontstaat. Dat merkten we ook zelf toen we deze dienst aan het voorbereiden waren. 

 En daarom een belangrijke opmerking vooraf: we hebben het vanmorgen niet over 

euthanasie - de vrouw uit het filmpje houdt die twee ook heel goed uit elkaar. Bij euthanasie 

gaat het over mensen die heel erg ziek zijn, en ondraaglijk en uitzichtloos lijden. En dan is de 

vraag: hoe ver mag je gaan in het verlichten van dat lijden? Mag je er ook actief een einde aan 

maken? Ook daar kun je hele discussies over houden.  

 Maar vanmorgen gaat het om voltooid leven. Dat houdt in: mensen, die op zich nog 

gezond zijn, zeggen: het is voor mij genoeg. Ik had deze week de tijd om een boek te lezen 

met gesprekken met mensen die dat zeggen - je stem verliezen heeft soms ook voordelen. Ze 

waren meestal wel ouder, maar verder mankeerde ze weinig. Er was er een, die zelfs net thuis 

was van het sporten. En toch zeggen ze: mijn leven is wel klaar. Ik kan mijn leven nu mooi 

afsluiten.  

 Vaak zit er wel pijn achter. Ze zijn alleen komen te staan. Ze zijn hun rol in het leven 

kwijt. In elk geval hebben ze geen zin in de levensfase van de ouderdom, die onherroepelijk 

komt. Mag een mens dat zeggen? Kun je zeggen: het is genoeg? En heb je er dan recht op, dat 

je hulp krijgt om de wens niet verder te hoeven in vervulling te laten gaan? Dat is de vraag 

voor vanmorgen. Hoe denken wij erover?  

 

2. Waar komt het vandaan? (de achtergronden) 

We gaan naar een tweede filmpje kijken. U ziet een vrouw van 92 jaar, die vindt dat haar 

leven voltooid is; ze is alleenstaand, heeft geen kinderen. De andere vrouw met wie u haar 

ziet rummikuppen is trouwens nog ouder: die is 100. Laten we kijken.  

(filmpje 2) 

In het boek dat ik deze week las kwam ik vijf redenen tegen waarom mensen hun leven 

voltooid vinden; het zijn de volgende:  

dia 1: "Ik ben eenzaam" 

 "Ik doe er niet meer toe" 

 "Ik ben mezelf niet meer" 

 "Ik ben moe" 

 "Ik ben bang voor wat er nog komt" 

  (n.a.v. Els van Wijngaarden, Voltooid leven") 

De eerste drie kon u net in het filmpje al horen. Eenzaamheid - ik hoor daar vaak over bij 

oude mensen: er is niemand meer van vroeger, zeggen ze. Die eenzaamheid zit dieper dan dat 

er nooit iemand komt - je voelt je alleen gelaten door tal van mensen die bij je hoorden. Als er 

dan ook nog niemand naar je omziet wordt het nog erger. Er niet meer toe doen: vroeger was 

je belangrijk door wat je kon, maar de maatschappij heeft je niet meer nodig, en de volgende 

generatie redt zich heel goed zonder jou. Je bent niet meer wie je was. We hoorden de vrouw 

uit het filmpje over wat ze vroeger graag deed - het kan niet meer, en leegte komt ervoor in de 

plaats. En je kunt bij tijden heel moe zijn, lichamelijk op, je gaat heel vroeg naar bed, en 

geestelijk op: alles is onuitsprekelijk vermoeiend, zei de Prediker in de Bijbel al. En wat staat 

je nog te wachten? Je ziet het bij anderen gebeuren: je wordt afhankelijk; in het ergste geval 

weet je ook van alles niet meer.  



 Toch moet dat vroeger niet anders zijn geweest. Hoe komt het dan, dat in onze tijd 

mensen zeggen: het is genoeg? en willen dat er een einde wordt gemaakt aan hun leven?  

In de eerste plaats: het kan. De middelen zijn er. Maar er gaat nog iets diepers achter schuil. 

Vroeger leefde heel diep het besef: wij zijn als mens afhankelijk. Dat leerde het leven, maar 

dat leerde ook het geloof. Maar onze tijd is die van de vrije mens, die zelf zijn beslissingen 

neemt. Ik wil het zelf bepalen! Mijn leven is van mij. En zo wil men ook inspraak hebben in 

de dood. Want in onze tijd wordt de waarde van een mens heel erg afgemeten aan wat wij 

doen of gedaan hebben. Zelfs oude mensen, die willen en moeten nog van alles. Dat beeld 

wordt als een ideaal ons voorgehouden. Maar als dat ophoudt, dan blijft er weinig over. Er 

komen teveel ouderen, kun je soms horen. In plaats dat we dankbaar zijn voor het succes van 

de medische mogelijkheden, praat men over een ouderenprobleem - en wie wil tot last zijn, 

als het laatste stuk ook vol moeilijkheden zit? Zo versterkt onze samenleving het negatieve 

gevoel over het oud worden. En daar heeft het vraagstuk van het voltooid leven alles mee te 

maken. Wij moeten zelf kiezen, is ons geleerd. Een christen staat daar toch wat anders in. Die 

denkt bij zijn levensweg aan God. En dat geeft een tegenwicht tegen de illusie van de vrije 

mens.  

 

Wat God doet (n.a.v. I Kon.19) 

"Het is genoeg geweest, Here". Hier komen we in de Bijbel een mens tegen die zegt: Ik wil 

niet verder. Mijn leven is voltooid. Elia beantwoordt aan bijna alle kenmerken van mensen die 

in onze tijd zeggen: het hoeft niet meer. (nogmaals: dia 1) Hij voelt zich eenzaam: "Ik ben 

als enige overgebleven" zegt hij later tegen God. Hij ziet geen taak meer: zijn rol is 

uitgespeeld, de grote verandering waarop hij had gehoopt is niet gekomen. En wat hij zelf 

dacht te zijn, is er ook niet meer: ik ben niet beter dan mijn voorouders. Hij is moe, geestelijk 

en lichamelijk. Hij valt in slaap. En hij is bang voor wat er komen gaat. Want het lijkt op het 

eerste gezicht wat wonderlijk: Elia vlucht om zijn leven te redden, en dan zegt hij: neem mijn 

leven. Maar het klopt wel: hij wil niet sterven op de manier die Izebel in gedachten heeft, 

maar op zijn eigen manier, inslapen in de woestijn.  

 Een mens die zegt: Het is genoeg. Hoe gaat God daarmee om? Een paar dingen treffen 

me: 1. God gaat niet in discussie, maar stuurt een engel. En die engel doet niet meer dan Elia 

aanraken en eten en drinken geven. Het is de kracht van het 'erbij zijn'. Naast een mens gaan 

zitten in zijn nood, en het serieus nemen, en zorgen.  

2. God roept Elia naar de Horeb. Dat is een veelzeggende plaats. Dat is de plaats van de 

Godsontmoeting. Elia mag ontdekken, dat je God ook op een andere manier kunt leren 

kennen, heel anders dan hij tot nu toe gewend was. Toen was het de bevelende God, die van 

Elia bijzondere dingen verwachtte - en Elia had er zijn roeping in gevonden. Nu is het de God 

die luistert, bij wie het stil wordt. En dan mag Elia klagen, zeggen hoe moeilijk hij het vindt. 

Maar nu Hij God dichtbij voelt wordt het anders.  

3. God laat Elia zien dat hij niet alleen is. Dat denkt Elia. Hij ziet niet, dat er nog 7000 zijn die 

net als hij trouw is aan de Here. En daarom blijft Elia ook nodig. De trouw aan God, het 

vertrouwen op God is een groot goed op aarde. En mensen die dat hebben, die blijven 

belangrijk, hun leven heeft zin. 

4. Het mondt zelfs uit in een nieuwe taak. Wel heel anders dan voorheen. Het grote optreden, 

dat hoeft niet meer. Maar hij mag een rol spelen in de wereld die gaat veranderen: nieuwe 

profeten, nieuwe koningen. Zo laat God zien: het is nog niet genoeg, Elia. Er is nog iets te 

doen.  

Kunnen we dat ook zeggen tegen wie levensmoe geworden is? We kunnen - als de engel - 

naast ze staan. We kunnen proberen in een nieuwe levensfase God weer te vinden. We 

kunnen de eenzaamheid proberen te verbreken. We kunnen oude mensen zelfs in hun 

ouderdom een nieuwe zin geven. Maar het belangrijkste: er is de belofte: Ik ben erbij!  



4. Wat doen wij?  

(filmpje 3) 

Ik vond het mooi om te zien: een vrouw die erdoorheen is gekomen. Ze zei: Het is genoeg. En 

nu zegt ze: Ik mag nog verder. Hoe is dat bij haar gebeurd? Twee dingen vallen me op: ze 

zegt: mijn man had dit niet gewild. Ze weet, dat er een roeping om te leven is - zij koppelt dat 

aan haar man, maar misschien mag je het ook koppelen aan God. En verder: ze heeft twee 

geweldige dochters. Die hebben voor hun moeder gevochten, en haar zo laten ervaren hoe 

belangrijk zij nog voor hen is. Als moeder moed vat, doet ze goed aan haar kinderen.  

 Maar laten we het probleem van het voltooide leven niet onderschatten. Eigenlijk 

deugt die term voor geen meter. Het klinkt als iets moois: een leven dat af is. Maar als je erin 

duikt - dat viel me in alle gesprekken op in het boek dat ik deze week las - dan is het eigenlijk 

vooral ellende. "Het is genoeg" - het is een uitspraak uit de nood geboren.  

 En daarom de vraag: ligt hier een taak voor ons? Een hele grote, lijkt me. Laat ik er 

een paar dingen over zeggen: 

1. Laten we waardering hebben en ontzag voor de moeilijke levenstaak die mensen hebben, 

als ze oud worden. Een van de geboden in de Bijbel gaat daarover: Eer uw vader en uw 

moeder. Daar gaat het over ontzag voor het kwetsbaar geworden leven. Juist in die 

kwetsbaarheid ligt een hele grote waarde. 

2. Want afhankelijkheid is geen dreigend noodlot, maar de kern van wat het is een mens te 

zijn. Wat wij op zondag in de kerk zeggen: wij zijn in alles afhankelijk van God, dat geldt ook 

in het gewone leven. Het is geen schande om afhankelijk te zijn, maar door wederzijdse 

afhankelijkheid ontstaan mooie dingen: liefde, er zijn voor elkaar.  

3. Laten we ouderen nooit het gevoel geven dat hun rol is uitgespeeld. Ze hebben gaven 

gekregen, die rijpen in de ouderdom. Juist jonge mensen kunnen van ouderen heel veel leren. 

Laten we ze er daarom bijhouden, en ze niet vergeten te bezoeken.  

4. Laten we ouderen vragen een rol te hebben in de kerk. Eén ding kunnen ze: bidden. En 

hebben we in onze tijd niet bidders nodig, die hun kinderen en kleinkinderen, maar ook de 

kerk, en de wereld bij God blijven brengen?  

5. Laten we inzetten op een liefdevolle en goede zorg. Dat hebben onze ouderen verdiend. Het 

is een schande, als we hun leven moeilijk en zwaar maken om economische redenen. 

Misschien dat juist wij, als christenen, nog meer moeten gaan doen voor de oude mensen. 

Want zoals Jezus omzag naar de zwakken, zo mogen zijn volgelingen dat ook doen. En dat 

konden in onze tijd de mensen in de laatste levensfase wel eens zijn.  

6. Want - tenslotte - wees er voor elkaar. Wees trouw. Maak ruimte in je leven ervoor. Niet 

alleen de ouderen, maar ook wijzelf zullen daar wel bij varen. En stond dat trouwens niet in 

het vijfde gebod: Eer uw vader en uw moeder ... opdat het u welga?  

 

       Amen. 

 

  

 

  

 


