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Gedenk dan uw Schepper
voordat het zilveren koord losgemaakt
en de gouden lamp verbroken wordt;
voordat de kruik bij de bron verbrijzeld
en het scheprad in de put verbroken
wordt,
en het stof weerkeert tot de aarde,
zoals het geweest is,
en de geest weerkeert tot God, die
hem geschonken heeft (Pred 12:1,6,7)

In het grote huis dat nu in verval is
geraakt, hangt nog steeds een lamp
in de vorm van een gouden kom,
opgehangen aan een zilveren ket-
ting. Het is een van de weinige din-
gen die onaangetast zijn gebleven;
een herinnering aan de pracht van
voorbijgegane jaren. Jarenlang
heeft zij daar gehangen, voor voor-
bijgangers een teken van leven en
bewoning. Een spreuk waarschuwt
de goddeloze voor de dood, door te
zeggen dat zijn ‘lamp’ zal worden
uitgeblust: “Het licht van de recht-
vaardigen brandt blijde, maar de
lamp van de goddelozen wordt uit-
geblust” (Spreuken 13: 9).

Een gouden lamp, met vakman-
schap gemaakt en gegraveerd, is
een treffend symbool voor een le-
vend mens. Maar de dag komt dat
de ketting breekt en de lamp op de
grond in stukken uiteenvalt; de olie
eruit loopt en het licht uitgaat. Dat
wil zeggen: de levensdraad van de
mens breekt, en het levensvat zelf
wordt vervolgens verbrijzeld.

Deze twee beelden, waarbij het
tweede de versterking is van het
eerste, worden gevolgd door enkele
vergelijkbare. De vrouwen in het
huis hebben jarenlang, met behulp
van een kruik, water uit de bron
geput. Maar de kruik ligt nu in
scherven en, erger nog, de bron
zelf is niet meer te gebruiken. Het
scheprad, waarmee het water ge-
put kon worden, is gebroken en in
de put gevallen.

Met deze poëtische vergelijkingen
beeldt de schrijver op indringende
wijze de sombere waarheid van on-
ze sterfelijkheid uit. Hij vervolgt
dan met een verklaring van de dood
in letterlijke termen. Met de ont-
binding van de twee elementen
waaruit hij bestaat, houdt de leven-
de mens op te bestaan. Met het uit-
eengaan van lichaam en geest/
levensadem is er geen ‘levend we-
zen’ meer. Het lichaam wordt weer
deel van de aarde waaruit het als
stof is genomen, en zijn door God
geschonken levensadem keert tot
Hem terug. Vandaar dat de Bijbelse
hoop op leven gericht is op het her-
scheppen van een mens tot de per-
soonlijkheid die hij vroeger was,
met de bedoeling dat zijn aardse
lichaam, na Gods oordeel, op won-
derbaarlijke wijze veranderd zal
worden tot een geestelijk lichaam,
dat onsterfelijk en onvergankelijk
is. A.H.

6. Het verbroken scheprad

Leven na de dood


