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Als een roos 
 
Mijn zoon droomt. Niet liggend - rechtop staat hij naast zijn bed met verwilderde blik. Niet 1 
krokodil onder het bed, maar een kamer vol griezelige beesten. Zo echt is de droom dat hij 
niet wakker is te krijgen. Nog even ligt het me op de lippen te zeggen: het is niet echt. Het is 
maar een droom. Tot ik zie dat dit ontzettend echt is en er maar een ding op zit: de monsters 
recht in de ogen te kijken. En een voor een aan te pakken: Weg jij! Eruit! Naar buiten en 
waag het niet hier ooit nog terug te komen. Ben je belazerd! Deur dicht. 
Een mens droomt wat af. Wie weet het niet van zichzelf: die angstige momenten van 
vastgenageld niet verder kunnen. Geen woord meer kunnen uitbrengen. Ik weet nog van een 
rondje in het liturgisch team - langgeleden toen er nog heel andere mensen in zaten - dus ik 
kan het makkelijk zeggen. Droom jij wel eens als je preken moet?. En toen bleek de een 
languit over het trapje hier te vallen. De ander het plotseling in het Duits te moeten doen, en 
zo verder. Wat een wonderlijke wereld, die wereld van de droom waar we ook zomaar 
iemand om ons heen kunnen hebben die al gestorven is en die we al jaren missen; die zo 
tast baar aanwezig kan zijn. Dat tijd en ruimte zo overschreden kunnen worden.   
Een wereld die niet alleen maar leuk is. En ook niet altijd “maar een droom” en dus onzin. 
Daar weten Freud en Jung wel van. Hoe we verwerken wat we doormaken en wie we zijn. 
Onze relaties. Ons staan in het leven En we maken zeer prachtige en ook zeer schokkende 
dingen mee. We zijn zoals we graag zouden willen zijn of we komen er zo dunnetjes uit dat 
we het liefst maar zo gauw mogelijk wakker worden en weer vergeten .  
 
Ook in de Schrift komen dromen voor. Er wordt gedroomd met ogen open en met ogen dicht. 
Er komen uitleggers aan te pas. Riskant beroep, want het kan je de kop kosten als je liegt 
maar ook als je de waarheid spreekt. Het is bepaald geen zoete onschuld, die hier rondgaat. 
Er zijn beangstigende, voorspellende dromen. Dromen die de spiegel voorhouden of de 
werkelijkheid omkeren. Jozef die in de droom zijn broers voor zich laat buigen terwijl hij zelf 
de jongste is; Jakob die vecht met de Eeuwige en dan zich verzoent met zijn broer;  Farao 
die droomt van vette en magere jaren op komst; Nebukadnesar die zijn rijk instorten ziet. 
Profeten die ook vreselijke vooruitzichten dromen – “als jullie zo doorgaan, richt je jezelf te 
gronde”! waarschuwende dromen. En er zijn ook prachtige vergezichten en visioenen: een 
woestijn die bloeien zal, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.  
Anders dan de droomreizen en droomhuizen die ons moeten verlokken, zijn dit 
richtingwijzers van een ander kaliber. Waar ook de Schrift wel weet dat niet al onze dromen 
toekomst openend zijn – wonderbaarlijk bewaard en gekozen. ‘I have a dream’ van Martin 
Luther King zo’n droom om te bewaren die je nog jaren na dato beroeren kan en 
zeggingskracht houdt. Die je door wilt geven. Om nooit te vergeten wat we elkaar aandoen 
en het ooit echt beter wordt.  
Dromen in een andere, omgekeerde richting. Nooit statisch van zo is het. Maar in beweging 
brengend. Een van de mooiste momenten in onze liturgie als iedereen in beweging komt om 
hetzelfde brood te delen. Vieren dat we toekomst hebben. En dat aan God toedichten. 
 
Twee psalmen hebben we gelezen van de 150 die er zijn. Twee uit een min of meer op 
zichzelf staand bundeltje van 15 pelgrimspsalmen (120-134). Zang van de opgangen’  staat 
er telkens boven. Men heeft wel gedacht aan de 15 treden die de ene tempelhof met de 
andere verbindt. Aan de reis van terugkerende ballingen uit Babylon. Aan de opgaande lijn 
die in de liederen terug te vinden is – ‘trappsalmen’ zijn ze ook wel genoemd. Alsof ze 
allemaal aan elkaar geknoopt zouden zijn tot éen gebedssnoer, zoals ze gezongen zouden 
zijn als opgegaan werd naar de tempel van Jeruzalem. Met altijd die zang tot de 
Allerhoogste, die kennelijk ook staat voor een andere wereld, een ander bestel. 
 



Wat zijn ze prachtig, deze liederen voor onderweg. Wat een vrolijkheid spreekt eruit, 
(gods)vertrouwen. Inderdaad: een opgaande lijn! Over de droom en over de slaap. Psalm 
126 over de droom, door de Eeuwige zelf gegeven. 127 over de slaap. Ook van god 
gegeven. Mooi begin wel van deze droomserie: dat woordgebruik van de Schrift, waar naast 
‘gewekt worden’ en ‘opstaan’, ook een je ‘neerleggen’ en ‘slapen gaan’ is. Een God die zelf 
de beminde de slaap geeft. Ga jij nu maar slapen jij. Dan ga ik intussen nog iets doen. 
Zoiets.  
Basis voor geloven, leerde ik van een docent: dat je in alles wat je doet ook je hoofd te 
rusten mag leggen. Dat niet alles van jou afhangt. Jezelf verlaten op god, zoals Bonhoeffer 
het zei. Slapen als een roos, die ook wel weer bloeien zal zonder mij. Wat een zegen is dát 
in dit jachtig en soms zo ondoorzichtig bestaan!  
 
Als God ons thuisbrengt, dat zal een droom zijn zingt psalm 126. Het volkslied van het 
joodse volk is het wel genoemd. Zoals het door de eeuwen gezongen werd als tafellied bij 
feesten,  de paastafel in de paasnacht! Maar wie het Hebreeuws erop naleest, ziet dat er 
staat: Toen god ons thuisbracht – waren we als dromenden. Het is al eens beleefd. Zoals in 
de paasnacht elke generatie opnieuw werd ingescherpt als het ware zelf uit Egypte verlost te 
zijn, zo is het ook hier: tóen god ons thuisbracht, wat was dat een droom. De droom van de 
toekomst die gegrond is in een herinnerd verleden. ‘Wie zaaien in tranen zullen oogsten in 
vreugde’, gegrond in ‘toen god ons thuisbracht, wat een droom!’ Onlosmakelijke verbinding 
van de Schrift tussen  gedenken en hopen. “Wij zijn toch al eens bevrijd? Ons is toch al eens 
het leven geschonken. Bij ons is toch al eens iemand opgestaan?” Dat besef van 
transcendentie: dat de last jou niet te zwaar wordt én dat je niet verdrinkt in eigenwaan: Hitler 
Duitsland waar dat joodse volkslied ook nog wel eens met heimwee vervuld zal hebben en in 
de kampen vast zal hebben geklonken en hopelijk ook tot troost is geweest.  
Het is misschien niet helemaal voor niets dat wij deze serie beginnen en ook straks in de 
slotdienst weer eindigen met psalmen. Dit gezongen midden van de Schrift waar je met heel 
je hart en alles wat daar leeft zo terecht kunt en tegelijk daar bovenuit reiken naar de 
Eeuwige - die Herder van onze ziel - toe. Waar ze danken en roepen uit de diepte, soms 
wenen van verdriet, hun angst uitzeggen over zoveel beestachtige werkelijkheid die er echt 
is ‘als de Eeuwige het huis niet bouwt’. Maar ook het visioen levend houden. Misschien wel 
droomzangen bij uitstek. Om vanuit de diepte tot in de hoogte mee onderweg te zijn. Opdat 
die 2 overzijden – wie weet de hemel de aarde wel - elkaar ooit zullen raken. Droom uit dat 
gedicht van Nijhoff , die het ook in de slaap gegeven werd een ‘brug’ te zien. En zijn moeder 
hoort (toch wel even mooi op deze moederdag!) die psalmen zong: 
 
Ik ging naar Bommel om de brug te zien. 
Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden 
die elkaar vroeger schenen te vermijden, 
worden weer buren. Een minuut of tien 
dat ik daar lag, in ’t gras, mijn thee 
gedronken, 
mijn hoofd vol van het landschap wijd en 
zijd - 
laat mij daar midden uit de oneindigheid 
een stem vernemen dat mijn oren klonken. 
 
Het was een vrouw. Het schip dat zij 
bevoer 

kwam langzaam stroomaf door de brug 
gevaren. 
Zij was alleen aan ’t dek, zij stond bij ’t 
roer, 
 
En wat zij zong hoorde ik dat psalmen 
waren. 
O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer. 
Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u 
bewaren.  
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