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titel: Vernietiging of niet? 

Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Het is heel goed mogelijk dat u bij het horen van de lezingen uit de bijbel vanmorgen 
dacht: dit wordt geen vrolijke boel. Want zeker de eerste lezing is een lezing die wat 
dreigend is. God zal de mensen die hij geschapen heeft van de aarde wegvagen en 10 
al het vee erbij en zo meer. Want de mensen hebben het bedorven, alle mensen zo 
ongeveer, ja één uitzondering en dat is Noach. Zijn naam is in het Hebreeuws 
verbonden met het woord voor “troost”. Maar toch een zwaar verhaal en het woord 
vernietiging, van de aarde wegvagen komt ook nog een aantal malen voor. Je kunt er 
niet om heen. Vernietiging, een zware term.  15 
Nu zou je kunnen denken....ja, dit is een oud verhaal. Het staat zo ongeveer aan het 
begin van het eerste bijbelboek, aan het begin van Genesis. Dus lang geleden, van 
lang geleden en daar hoeven wij toch niets mee. Oude kost, al lang vergaan. Ja, dat 
zou je kunnen denken maar dan vergis je je toch een beetje. Want de verhalen aan 
het begin van Genesis zijn niet alleen maar verhalen uit een begin van de 20 
geschiedenis van de mens, het zijn ook verhalen over de mensheid in het algemeen 
en dus ook over de mensheid van vandaag. Maar om te beginnen verhalen uit het 
begin van geschiedenis. En het mag opvallend zijn dat er ook buiten de bijbel 
verhalen zijn van lang geleden die lijken op het verhaal van de zondvloed, lijken op 
het verhaal dat de aarde overstroomd is geweest en er een grote ramp was. Heel 25 
goed mogelijk dat er inderdaad heel lang geleden iets is geweest dat lijkt op een 
overstroming, ook al is het dan niet over de hele aarde, maar over een deel ervan. 
Geschiedenis van de mensheid, die niet vergeten is en dat is bijzonder want mensen 
vergeten nog al eens wat. Mensen vergeten nog wel eens delen van hun 
geschiedenis, zoals mensen ook nog wel eens iets vergeten van een 30 
boodschappenlijstje of van documenten die een rol hebben gespeeld bij een 
kabinetsformatie. Je kunt zomaar wat vergeten maar wat je niet vergeet, niet vergeet 
van wat lang geleden was, dat is blijkbaar heel belangrijk en indringend geweest. 
Niet vergeten, de overstroming ergens in de geschiedenis.  
Maar, niet alleen een verhaal uit het begin van de geschiedenis, ook een verhaal van 35 
alle tijden en van vandaag, ook van deze tijd. De dreigende overstroming is ook van 
deze tijd. Het is het verhaal van de mensheid, het verhaal van elk mens. En dan niet 
alleen vanwege het feit dat een deel van Nederland dreigt te overstromen als de 
zeespiegel maar blijft stijgen, nee, in een mensenleven kan zoiets zijn als een 
overstroming. Ik bedoel daarmee dat er in je leven als mens perioden en tijden zijn 40 
dat de golven als het ware over je heen slaan. Je kunt denken aan de rouw, het 
verdriet om wie er niet meer is, je kunt ook denken aan de tijd dat je gezondheid 
sterk afneemt en je niet weet wat je zal overkomen. Je kunt denken aan het verlies 
van werk, golven die over je heen slaan, golven van emoties, angst of pijn, als 
watermassa's die je amper kunt overleven. Vernietiging, ook in het menselijk 45 
bestaan. En daarbij komt de dreiging van de vernietiging van de aarde, als iets dat 
voordurend aanwezig is, door bewapening, door het opmaken van natuurlijke 
bronnen, een oud verhaal, maar ook nog steeds actueel. En doet God dat dan? Een 
logische vraag, want in het verhaal van Noach en voor Noach is het God die dreigt 



met vernietiging. Doet God dat dan? Nou, in onze tijd hebben wij mensen God daar 50 
niet meer voor nodig, wij kunnen de aarde zelf wel vernietigen. En in het verhaal van 
Noach is het ook maar een deel van het verhaal, een deel van de werkelijkheid. 
Want God noemt het wel en er komt ook wel een grote vloed, maar Noach wordt 
gered, de rechtvaardige, maar zijn gezin ook en veel dieren. En hoe dat allemaal 
kon, ach, de logistiek in dit verhaal ontbreekt, de voedselvoorziening ook, de 55 
watervoorziening als het gaat om drinkwater ook. In die zin is het verhaal niet logisch 
of volledig en daar gaat het ook niet om. God vernietigt niet, in dit verhaal niet, niet 
totaal, en zal het nooit doen, zo schrijft men hoofdstukken verder.  
Geen vernietiging dus, en zo ook in die andere lezing. Jesus vermaant zijn leerlingen 
dat ze contact met hem zullen houden als ranken aan de wijnstok. De ranken die los 60 
komen van de wijnstok, die verdorren, en komen in het vuur. Ja, maar de apostel 
Paulus schrijft ergens over ranken die weer geëent kunnen worden ook als ze al 
jaren op de grond liggen. Bij God is meer mogelijk dan bij mensen. Ik bedoel hiermee 
dat een mensenleven niet verloren zal gaan, niet door vernietiging en niet door een 
grote afstand tot God of Jesus als de  bron van het leven. Een mensenleven komt 65 
wel tot een einde, een einde hier op aarde. Soms door ouderdom, soms door geweld 
als vernietigingsgolf door mensen aangedaan. De aanvallen met wapens, met 
chemische wapens, het dreigen met oorlog of met terugslaan, de strijd tussen 
mensen met woorden, de strijd in de natuur om te overleven, het levert slachtoffers 
op, en je kunt er elke dag de krant mee vol schrijven. Een mensenleven komt tot een 70 
einde, maar dat betekent niet dat het leven verloren gaat of dat een mens verloren 
gaat. In die zin is de vernietiging er niet. Ook in de rouw gaat een mens niet verloren, 
wordt een mens niet vernietigd, ook in een ontslag gaat een mens niet verloren, hoe 
rottig het ook mag zijn. In Gods ogen blijft de mens bewaard omdat God niet verloren 
laat gaan wat haar of zijn hand begonnen is te doen, omdat God niet loslaat het werk 75 
van zijn handen.  
En Jesus, Jesus die spreekt over de wijnstok en de ranken, Jesus is de zoon die laat 
zien dat God niet loslaat het werk van zijn handen. Jesus spreekt wel over ranken die 
geen vrucht dragen en die worden weggesneden, maar daarmee spreekt hij niet over 
mensen die als het ware worden weggesneden, want de mens wordt niet 80 
weggesneden uit het verbond, uit de band tussen God en mensen. Er blijft een lijn 
bestaan, hoe dan ook. Ons leven is en blijft verbonden, wij kunnen nooit uit Gods 
handen vallen. Niemand valt of hij valt in uw handen, niemand leeft of hij leeft naar u 
toe. Het kan wel zijn dat wij door crises gaan, door golven die op watermassa's lijken, 
maar loslaten, nee, dat niet.  85 
En als een mens dan zelf God los wil laten? Als een mens kiest voor de vernietiging, 
zelfvernietiging? Wat dan?  
Kan God het aan dat een mens verloren gaat? Ik dacht het niet. Uiteindelijk zal het 
leven het laatste woord hebben, hoe dan ook. Amen.  
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