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Zondag 1 oktober 2017 

 tweede van de herfst 

 
 

Brieflezing: Efeziërs 3,13-21 

 

Lied: “Zoals ik ben…”: lied 377,1 

 

Evangelielezing: Lukas 7,11-17 

 

Acclamatie: “God in den hoog’ alleen zij eer”: lied 

302a 

 

Overweging 

 

Wat is een juiste tekstuitleg? Is er een tekstuitleg 

die werkelijk waar is? Neem het verhaal uit Lukas 

van vanmorgen: over de gestorven jongen die door 

Jezus wordt opgewekt uit de dood. Kunnen we dat 

verstaan op een manier dat je zou kunnen zeggen: 

dát klopt, zó is het verhaal bedoeld? 

Of bestaat er geen ware tekstuitleg; valt er niet 

één juiste tekstuitleg vast te stellen? Zijn ze 

allemaal even waar…? 

Dat laatste lijkt een retorische vraag en jullie 

hebben het verhaal over de dieren gehoord, dus 

jullie denken vast: dáár zal het wel op uitlopen. 

 

En dat is ook zo. 

Toch lijkt me leuk hier vanmorgen iets mee te 

doen. Door een drietal mogelijke interpretaties van 

dit verhaal te bekijken. Dat is natuurlijk geen 

volledig aantal. Er zijn vast nog veel meer 

interpretaties mogelijk. Maar voor nu is drie 

voldoende. Misschien is er een bij die je 

aanspreekt. 

 

Jezus die een jongeman opwekt uit de dood – in 

mijn jeugd was het geen vraag of dit om feitelijke 

geschiedenis ging of niet. En ik denk dat velen die 

letterlijke uitleg nog kennen – ouderen zoals ik, 

ongeveer 50% van iedereen hier . Het verhaal 

werd gelezen alsof het een krantenartikel was. Dat 

het werkelijk zo gebeurd was, daar twijfelden niet 

zoveel mensen aan.  

Een predikant in mijn jeugd zou hebben kunnen 

zeggen: “broeders en zusters, dit is de kern van 

het verhaal: Jezus is heer en meester over de 

dood. Hij verslaat zelfs de dood! 

Het verhaal toont ons hoe het straks met hemzelf 

zal gaan.  Ook Jezus zal opgewekt worden uit de 

dood. En wij met hem. Op de jongste dag zal hij al 

zijn getrouwen om zich heen verzamelen…” 

 

Dat leverde natuurlijk vragen op. Want waarom 

gebeurde een wonder als dit tóen wel en gebeurt 

het nu niet meer? Daar is een eenvoudig antwoord 

op te geven: Jezus loopt nu niet meer rond op 

aarde. Vandaar dat hij die wonderen nu niet doet. 

Ja maar, zegt iemand, kan God dan geen 

wonderen doen? Kan God mijn zieke dochter niet 

beter maken, zelfs al hebben de medici haar 

opgegeven…? 

“Geliefde broeders en zusters,” zegt de predikant 

uit mijn jeugd, “u weet wat er van u gevraagd 

wordt. Lees dagelijks in uw bijbel. Prijs Gods 

naam. En bid tot hem. Bid tot hem met de 

woorden van Paulus uit zijn brief aan de christenen 

in Efeze:  Moge God vanuit zijn rijke luister mijn 

innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door 

zijn Geest.” 

Doet God dan misschien een wonder? Misschien – 

maar God gaat zijn ongekende gang vol donkere 

majesteit. Wij mensen kunnen nergens aanspraak 

op maken. Beter kunnen we ons bezinnen op onze 

onvolkomenheid en met Daniël bidden: Heer, 

vergeef ons! 

 

Zo’n letterlijke schriftlezing is jarenlang 

gebruikelijk geweest. Misschien wel sinds de 

Nadere Reformatie in de zeventiende  eeuw. In 

sommige kerken hoor je die nog steeds. Dikwijls 

wordt daarbij gewezen op Gods genade en Jezus’ 

ontferming. En op onze zondigheid als mens. En 

hoe dankbaar we mogen zijn omdat we door Jezus 

gered zijn… 

 

 

Een heel andersoortige uitleg is die van iemand als 

de theoloog en psychoanalyticus Eugen 

Drewermann. Drewermann zoekt altijd naar een 

uitleg die recht doet aan psychologische 

mechanismes die in een mens werken. “Er zijn 

veel mensen die eerder een psychische dan een 

lichamelijke dood sterven,” zegt hij. Die jongen 

zou wel eens compleet verlamd kunnen zijn 

geraakt door de verwachtingen die zijn moeder 

van hem heeft. Als weduwe ‘is’ ze niemand meer 

en heeft ze geen enkele zekerheid meer. De 

liefdadigheid van familieleden en buren is alles 

waar zij op kan hopen. En op haar zoon. Hij is het 

enige wat ze nog heeft. Hij moet haar redden van 

de eenzaamheid en de afhankelijkheid. 

Maar op hem werken haar hoge verwachtingen en 

haar grote zorgzaamheid verstikkend. Ze knuffelt 

hem dood. Hij gaat er compleet aan onderdoor. 

Als Jezus tegen haar zegt: “Weeklaag niet meer!” 

betekent dat zoveel als: “Houd ermee op uw eigen 

levensgeluk afhankelijk te maken van uw zoon.” 

Een aansporing om haar zoon vrij te laten. Om 

hem zelf zijn weg te laten zoeken. Het kan een 

proces zijn waar ze jaren over moet doen, maar 

waarvoor haar hier de eerste prikkel wordt 

gegeven. 

Tegen de zoon zegt hij: “Sta op!” Ook dit kan een 

eerste zetje zijn dat hem een lang proces in doet 

gaan: een proces van op eigen benen leren staan. 

Jezus zegt als het ware: “Je hebt in het leven nog 

andere opdrachten dan die van je moeder. Je moet 
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zélf leren leven. En niet aan de gang blijven van 

alles voor haar te doen om schuldgevoelens te 

vermijden. De tijd waarin je je kon laten dragen 

door je moeder is voorbij.” 

 

De jongen richt zich op en begint te spreken. En 

vervolgens geeft Jezus hem terug aan zijn moeder. 

Dit is het eigenlijke wonder in deze menselijke 

relatie, zegt Drewermann. Dat de jongeman 

tenslotte weer bij zijn moeder thuis komt, zonder 

dat hij daar hinder van ondervindt. Er kunnen jaren 

overheen gaan voordat het zover is. Maar áls het 

dan zover komt dat hij weer thuis kan zijn bij zijn 

moeder, dan betekent dit dat ze elkaar begrijpen. 

En aanvaarden. En dat de vrijheid van elk van 

beiden niet meer wordt geblokkeerd. De moeder 

ziet hoe haar zoon zelfstandige stappen doet in het 

leven – en ze reageert daar niet meer op met 

angst en overbezorgdheid. En haar zoon groeit toe 

naar onafhankelijkheid van zijn moeder – en vindt 

daarmee God terug. Want de voorstelling die we 

als kind van God hebben, heeft veel weg van onze 

vader en moeder. We moeten ons van hen 

losmaken om God te kunnen vinden. God, die “mij 

meer nabij is dan mijn eigen hartslag”, zoals 

Augustinus zei. 

 

 

Nu een derde manier om naar dit verhaal te kijken. 

Een symbolische uitleg. 

Soms denken we wel eens dat het pas iets van de 

afgelopen tientallen jaren is om de bijbel niet meer 

letterlijk te lezen en om een diepere laag in de 

tekst te zoeken, eentje die niet op het eerste 

gezicht te zien is. Soms denken we dat we pas met 

theologen als Harry Kuitert en Herman Wiersinga 

vraagtekens zijn gaan zetten bij de bijbel als Gods 

Woord van kaft tot kaft dat letterlijk zo verstaan 

moet worden. Maar dat is helemaal niet zo. 

Al in de vroege Middeleeuwen hadden sommigen 

een heel losse manier van bijbellezen. Men 

associeerde vrijmoedig. Het was Origenes die al in 

de derde eeuw de allegorische interpretatie 

ontwikkelde. Hij zei: als je de bijbel letterlijk leest, 

kun je die alleen maar oppervlakkig begrijpen. 

Maar wil je dieper doordringen tot de betekenis van 

de teksten, dan moet je kijken welke symboliek er 

in een verhaal schuil gaat. Dan pas zul je de 

werkelijke, geestelijke betekenis van een verhaal 

ontdekken. 

 

Wanneer je zoekt naar de symboliek in dit verhaal, 

wat vind je dan? 

Een jongen gaat dood. En natuurlijk is hij de enige 

zoon van een weduwe. Dat thema komt vaker voor 

in de bijbelverhalen, omdat het over meer gaat 

dan een dode jongen. Het gaat over iets heel 

wezenlijks, iets essentieels wat doodgaat in deze 

vrouw. 

Het kan hoop zijn die dood gaat. Toekomst die 

wegvalt. Bestaanszekerheid die kwijt is. Je kunt 

zelfs zeggen: het is Jezus zélf die in jou doodgaat. 

Jezus, ook de ene Zoon van de Vader. Je geloof is 

verdwenen. Je vindt er geen troost meer in, je 

durft niet meer op God te vertrouwen. Dat lied dat 

we zongen, “zoals ik ben kom ik nabij” – je krijgt 

het niet over je lippen.  

De vrouw in het verhaal heeft geen naam. Je mag 

er je eigen naam invullen. Misschien heb je wel 

eens zoiets ervaren: dat alle hoop vervlogen was. 

Dat je geloof dood was. Of is er misschien iets 

anders in jou dan hoop of geloof, wat verloren is 

gegaan? 

 

Jezus lijdt mee, vertelt ons het verhaal. “Hij werd 

door medelijden bewogen.” Een kaartje dat je 

stuurt; een blijk van aandacht: mee-lijden helpt. 

In jouw meelijden met de ander toont God zijn 

gelaat. En in hun mee-lijden kunnen mensen 

tekens van God zijn voor elkaar. Kunnen ze iets 

waarmaken van God. Maken ze ruim baan voor de 

Eeuwige door hun vriendschap en trouw. Juist daar 

waar iemand de hoop is verloren. Daar waar 

iemand geen vertrouwen meer heeft – in mensen, 

in zichzelf, in God. Mensen die zich met elkaar 

verbinden vormen een pad waarlangs God tot 

mensen kan komen. 

Daarom gaat het in dit verhaal niet over de 

opstanding van de jongen, al is hij ook degene die 

door Jezus wordt opgewekt. Het gaat over de 

opstanding van de moeder. “Kom uit het graf dat u 

omsluit”, zingen we straks, “kom uit en word 

geboren!” 

 

Jezus komt en hij raakt de lijkbaar aan. Hij raakt 

dat dode gewicht aan van verdriet, van 

teleurstelling, van verlammende schaamte, of van 

die onvergeeflijke fout. Al het dode dat we 

meedragen. “Ik zeg je: sta op!” zegt hij. Sta op 

om te bloeien en te minnen, zoals we zullen zingen 

in het slotlied. Je bent in Gods ogen nooit verloren, 

nooit is het te laat; altijd is er een nieuw begin.  

 

 

Drie verschillende duidingen van één verhaal. 

Wanneer je zoekt naar waarheid, kun je denk ik 

zeggen: alle drie zijn ze waar. Net als de drie 

beschrijvingen van Mier, Mol en Muis van de 

regenboog. 

Maar wil je voor jezelf de juiste kiezen, dan hoef je 

je slechts één vraag te stellen: in welke duiding 

komt God mij het meest nabij? 

 

 

Muziek 

 


