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Preek 24 januari 2021; ds. Jan van der Wolf 
 
EENZAAM- ZIJN IS EEN OPDRACHT  
 
Bijbellezing: 1 Koningen 19: 1-13   
 
Gemeente van de Heer, 
 
Kort geleden verscheen er een boek met de opmerkelijke titel: “Ode aan de Eenzaamheid”. Het is 
geschreven door de bekende auteur en verpleeghuispastor Marinus van den Berg. Ik hoorde een 
interview met hem op de radio. Daarin zei hij een paar treffende dingen. Het boek had hij ge-
schreven uit irritatie, zei hij. Want eenzaamheid is een hype tegenwoordig. Veel mensen en orga-
nisaties duiken erop  en verzinnen acties om eenzaamheid te bestrijden. Het duwt eenzame men-
sen in een slachtofferschap en de bedachte oplossingen zijn vaak incidenteel en sentimenteel. 
Blijkbaar mogen we niet meer eenzaam zijn. Dat komt omdat er geen onderscheid wordt gemaakt 
tussen gewenste en ongewenste eenzaamheid. Deze Marinus van den Berg weet trouwens waar 
hij over praat. Hij woont alleen en heeft moeten leren om met zijn eigen eenzaamheid om te gaan.  
 
Er is dus iets als ongewenste eenzaamheid. Sommige mensen kunnen kapot gaan aan isole-
ment. Maar er is ook zoiets als gezochte eenzaamheid. Dan bedoel ik niet dat als je een druk leven 
hebt, je het heerlijk vindt om even alleen te zijn. Soms zie je op een plek ergens langs het wa-
ter iemand alleen in z’n auto zitten, die gewoon een beetje zit te kijken. Dit soort tijdelijke alleen-
zijn is meer ‘behoefte aan privacy’. Er is ook een zelfgekozen eenzaamheid die verder gaat. Als 
retraite om tot jezelf te komen. Om te komen tot een belangrijk besluit. Om God te vinden. Dat is 
geen gemakkelijke weg, maar wel heilzaam.     
 
Vandaag komen we een eenzame Elia tegen. Alleen, hij heeft niet voor deze eenzaamheid geko-
zen. Hij is op de vlucht geslagen, want hij vreest voor zijn leven. Hij voelt zich daar in de woestijn 
zo alleen en mislukt dat het voor hem niet meer hoeft. Hij komt zichzelf  tegen. “Het is genoeg 
geweest Heer, neem mijn leven maar.” Hij valt in slaap in de hoop dat er geen nieuwe dag zal aan-
breken. Zoals mensen weleens zeggen: “Ik zou het niet erg vinden als ik morgen niet meer wakker 
word.”   
 
In de eenzaamheid kom je jezelf tegen. Alles wat normaal onder de oppervlakte blijft komt naar 
boven. Ook en misschien wel juist het moeilijke. Met alle prikkels en afleiding die er gewoonlijk 
is krijgt dat geen kans. Je kunt daarom bang zijn voor de eenzame stilte. Maar kun je ook je een-
zaamheid omarmen? Ieder mens kent eenzame momenten. Dat hoort bij het mens-zijn. Ieder 
mens is uniek. Er is niemand zoals jij en er zal nooit iemand komen die precies is zoals jij. Dat bete-
kent dat je je nooit helemáál begrepen zult voelen. Ook al heb je een fijne partner en veel mensen 
om je heen. Eenzaamheid hoort bij het leven. Dat te erkennen helpt en maakt je wellicht ook 
weerbaarder. De vraag is: kun je een beetje bij je zelf wonen?  
Misschien is eenzaamheid zelfs een opdracht. Henri Nouwen zegt daarover: wij hebben de op-
dracht om onze eigen woestijn te creëren. Een eenzame plek waar we ons geregeld terugtrek-
ken. Want alleen dan vallen façades weg.   
 
Onder de bremstruik ligt Elia te slapen. Een engel tikt hem de schouder. “Word wakker en eet 
wat.” Aan zijn hoofdeinde staat een kruik met water en er is versgebakken brood.” Ik zie daarin de 
genadevolle aanwezigheid van de Heer, die je ziel verkwikt.   
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Als je stil wordt op een eenzame plaats, wordt je vaak eerst onrustig in je hoofd. Het gaat spo-
ken. Maar als de demonen zijn uitgeraasd word je de liefdevolle aanwezigheid van de Heer ge-
waar. Maar dan moet je het wel in je eenzaamheid uithouden. Elia hoort een stem: “Ga op de berg 
staan om mij te ontmoeten.” Het is de Heer. Het begint hard te stormen. Maar de Heer is niet in 
de storm. Dan is er een aardbeving. Maar de Heer is niet de aardbeving. Na de aardbeving komt er 
een vuur. Maar de Heer is niet in het vuur. Na het vuur is er een geluid van een zachte stilte.  
Elia omhult zijn gelaat met zijn mantel. Hij beseft: daar is de Heer in die subtiele stilte.   
 
Als wij stil worden gaat het stormen in ons hoofd, dan worden we door elkaar geschud door al 
onze gedachten en dan is er een verzengend vuur van alle oordelen van onszelf en ande-
ren. Daarna is er die stille stem in het hart, die tegen je zegt: je bent me lief. Om die zachte stem 
van de liefde te horen is geduld nodig. Niet te snel weglopen. Bij jezelf thuis raken. Maar dat 
vraagt oefening. Stil worden, een eenzame plek opzoeken wordt dan tot een binnentreden in het 
huis van de onvoorwaardelijke liefde.  
We kunnen allemaal meemaken dat het stiller wordt. Maar door eenzaamheid mee te nemen als 
een opdracht in je leven kun je wellicht weerbaarder worden tegen? de eenzaamheid. Je zou kun-
nen denken: dat is wel erg gericht op jezelf. Maar de ervaring is juist dat hoe kleiner je leef cirkel 
is, hoe ruimer je blik zal worden. In deze eenzame stilte past de hele wereld. En hoe beter je alleen 
kunt zijn, hoe beter je samen kunt zijn. De grote wereldverbeteraars hadden een eenzame 
kant: Mandela, Hammerskjöld en Tutu. De mystici, die de eenzaamheid zochten, waren maat-
schappelijke dwarsliggers.  
 
Vorige week zondag had ik met de 20-plus groep ook een gesprek over deze dingen, over God en 
eenzaamheid. Iemand zei: het is misschien een gekke vraag, maar zou God ook niet eenzaam 
zijn. Zou hij zich niet vaak door ons in de steek gelaten voelen? Goede vraag! Waarop een ander 
zei: is dat niet te menselijk gedacht? Ook een goede vraag! Maar als we er vanuit gaan dat Jezus 
het menselijk gezicht van God is, is het terecht om over de eenzame God te spreken. Jezus die in 
Gethsemane door zijn vrienden alleen werd gelaten. Jezus die aan het kruis ultiem verlaten was. 
Zo gezien kun je onze eenzaamheid zien als een deelname aan de eenzaamheid van God. Schrijver 
Martin Bril vertelt: “Ik lag in het ziekenhuis, had kanker en werd overspoeld door een gevoel van 
eenzaamheid. Waarom ik? Waarom nu? Waarom moet mij dit overkomen? Op dat moment heb ik 
mij tot God gericht, daar schaam ik mij helemaal niet voor. Goed, misschien dacht ik ook: baat het 
niet, schaadt het niet, maar toch: het was een moment van overgave. Van verzoening. … Door te 
bidden kon ik mij verzoenen met mijn eenzaamheid”. Geen oplossing van, maar wel verzoening 
met..…  
 
Deze periode van lockdown heeft iets van een woestijn. Het is karig, somber en saai. Een plek van 
eenzaamheid en dood. Maar het is ook een plek van loutering, van ontdekken wat er werkelijk toe 
doet. Een oord om in het zachte suizen van de stilte God te ontmoeten.  
In deze woestijn tikt een engel op onze schouder, die tegen me zegt: sta op en eet wat. Ik moet 
denken aan het bekende lied: De Heer is mijn herder. 
 

“De Heer is mijn herder! 
In ’t hart der woestijn 
verkwikken en laven, 
zijn hemelse gaven: 
Hij wil mij versterken 
met brood en met wijn.” 

 

Amen     


