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De bladeren vallen 
 
'Wij allen vallen af als een blad.' Jesaja 64:6m 
 
Het is weer de tijd, dat de bladeren vallen. Vele bomen vertonen al hun doodse kaalheld. Naarmate 
de nachtvorsten komen en de winden waaien moeten de bladeren loslaten. Ondanks hun worstelen 
met de rukkende wind, loslaten moeten ze. Het zijn dezelfde bladeren die in 't voorjaar zo groen en 
fris aan de takken ontloken. Nu vallen ze neer om tenslotte te vergaan. En van dat vallend blad gaat 
een sprake uit. Wie de sprake ervan verstaan heeft, die zegt: 'De dood heeft mij een brief 
geschreven. Ik las hem op het vallend blad.' Wat er op het vallend blad te lezen staat is niet de taal 
van wellustige droefgeestigheid of weke romantiek, maar het zijn woorden van pure werkelijkheid, 
en die werkelijkheid is: de dood. Elk blad dat voor onze voeten neerdwarrelt, zegt ons: 'zo moet ge 
ook eens vallen, o mens, zo moet gij ook eens los laten waaraan ge nu zo groen en fris zit 
vastgegroeid'. Want ondanks alle krampachtige pogingen om jong te lijken en jong te doen het is de 
mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. 
 
Eens hebben die bladeren om de wind gelachen. Toen ze nog zo met volle levenskracht aan de 
takken waren gehecht. Maar nu het herfst is, nu knakken ze af, reeds bij het ruisen van een zachte 
bries. Eerst komt de lente van het leven en die duurt het langst. Daarin verlangt het jonge leven naar 
de zomer om zich ten volle te kunnen ontplooien. Maar vlugger dan wordt gedacht nadert de herfst. 
En hoe mooi de najaarslanen ook kunnen zijn, het leven wordt snel lijk afgesneden. Gelijk het gras 
is ons kortstondig leven, gelijk een blad, dat in 't najaar loslaten en vallen moet. "Wij allen - zegt de 
Schrift - vallen af als een blad'. Wij allen. Of we nog staan in het voorjaar van het ontluikende 
leven, of dat we nog delen in zomerse pracht, wij allen moeten vallen als een blad van de boom. 
Ziet ge de bladeren vallen? Ziet ge ze liggen in uw tuin en voor uw deur? Vertreedt ze niet 
achteloos, want ieder blad spreekt van uw levenseinde. Ieder blad zegt u: "zoals ik moest loslaten, 
zo moet gij straks loslaten; zoals ik ben gevallen, zo moet gij straks vallen'. Het is wel zeer tragisch, 
dat ons leven vergeleken moet worden met een blad van de boom. 
 
Ons menselijk leven, dat zo volmaakt begon in het paradijs en dat krachtens de verbinding aan God, 
de Levensbron, niets dan eeuwige groei en bloei beloofde. Als we er op letten dat de mens 
geschapen is om te leven en niet om te sterven, dan spreekt het vallende blad niet alleen van onze 
vergankelijkheid, maar tegelijk ook van onze schuld. Want de broosheid van ons leven heeft een 
oorzaak. Vergankelijkheid en schuld zijn van elkaar niet te scheiden. In dit verband staan deze 
woorden ook in de Heilige Schrift. Immers, voordat Jesaja heeft gezegd dat wij allen als een blad 
zullen vallen, heeft hij ook gezegd: "Wij allen zijn als een onreine en al onze gerechtigheden zijn 
als een wegwerpelijk kleed'. Dan volgt er: "Wij allen vallen af als een blad'. En direct daarop staat 
er: 'onze misdaden voeren ons henen weg als een wind'. 
 
Tussen de woorden onrein en misdaden lezen we dus van onze vergankelijkheid des levens. Dat we 
sterven moeten is derhalve niet alleen een klacht, maar het is tegelijk ook een aanklacht. Namelijk 
een zelfaanklacht, omdat de mens door zijn zonde de dood zelf heeft veroorzaakt. Wij moeten het 
leven loslaten omdat we in Adam de Bron van het leven hebben losgelaten. Wij moeten vallen 
omdat we in Adam gevallen zijn. Als wij dat nu maar leren aan deze zijde van het graf, als de klacht 
van het vallend blad nu maar een zelfaanklacht mag worden. Als we nu maar, voordat wij moeten 
loslaten en vallen, verstaan mogen dat de oorzaak ligt in onze onreinheid en misdaden. Wij moeten 
erkennen, dat ons leven straks wordt afgesneden, want niemand redt zijn ziel van ’t  graf. Zalig 
echter, als we leren sterven voor de dag van onze dood. Sterven aan onszelf, zodat de oude mens 
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met al zijn begeerlijkheid gekruisigd wordt. Dan wordt er een leven afgesneden voordat wij sterven 
moeten. Een leven van onreinheid en misdaden. En wie zo wordt afgesneden van de wortel van de 
eerste Adam, die om zijn zonde moest sterven, hij wordt ook overgeplant in de wortel van de 
tweede Adam, Die om Zijn gerechtigheid eeuwig leeft. Voor wie dat heeft geleerd, in welke mate 
ook, spreekt het vallende blad niet alleen van de dood, maar ook van een doorgang tot het eeuwige 
leven. Laat dan de bladeren vallen, als het leven Christus was dan is het sterven gewin. Maar hier is 
een verstandelijk weten niet genoeg. Wij zullen haar aan deze zijde in de persoonlijke beleving 
moeten weten, dat ons zondig bestaan in beginsel de doodssteek heeft ontvangen, zodat we nergens 
meer leven kunnen vinden buiten Christus de Levenswortel. Wat zegt u dan het vallend blad? 
Spreekt het u van een doorgang tot het eeuwige leven? Of van een ingang in de eeuwige dood? 
 
Wijlen ds. F. Bakker 
 
Psalm 103:8 
 
Gelijk het gras is ons kortstondig leven, 
Gelijk een bloem, die op het veld verheven, 
Wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer; 
Wanneer de wind zich over ’t land laat horen, 
Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren; 
Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. 
 
 


