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Zondag 1 november 2015 

 Allerheiligen 

 gedachtenis van de gestorvenen  

 

 

Lezing uit de profetie: Jesaja 60,1-3.15-22 

 

Evangelie: Matteüs 5,3-10 = lied: “Beati voi 

poveri”: lied 734 (t. Lk 6,20 en Mt 5,3-10; m. 

Taizé)  

 

allen: “Beati voi poveri…” 

(Tweemaal helemaal, derde keer tot aan ‘fine’.) 

 

Uitleg en verkondiging 

 

“Hoe is het met de geestelijke gezondheid in het 

dorp?” vraagt de tandarts. Dat vraagt hij altijd 

wanneer ik bij hem kom voor de halfjaarlijkse 

controle. Hij heeft het idee dat ik als predikant 

vooral met de dood bezig ben. Hij kan zich geloof 

ik niet zo goed voorstellen hoe ik mijn werk 

volhoud. Maar goed, dat is wederzijds. Deze keer 

observeerde hij dat ik vast genoeg te doen heb. 

“Er gaan meer mensen dood dan er geboren 

worden,” zei hij. 

 

Zo lijkt het inderdaad te zijn. Niet alleen onze 

gemiddelde leeftijd als kerkgemeenschap wordt 

steeds hoger. Dezelfde ontwikkeling is in de 

maatschappij gaande. En waar we gezamenlijk 

ouder worden, gaan er meer mensen dood. 

Vandaag is de dood dichtbij. Dat maakt deze 

kerkdienst wat zwaarmoedig. Maar niet alleen de 

dood is dichtbij. Ook de liefde; ook het geluk. Als 

in die paradoxale woorden van Jezus. ‘Gelukkig die 

verdrietig zijn, want zij zullen worden getroost.’ 

Dood en liefde; verdriet en dankbaarheid – ze 

vormen een wonderlijke mengeling vandaag.  

 

Die mengeling was er ook in het gesprek van 

afgelopen maandag. Met de familieleden van 

degenen, van wie we hier vanmorgen de namen 

zullen noemen. 

Er is de bijna fysieke pijn die sommigen voelen. 

Losgerukt van wie hen lief was. Er is spanning en 

stress, vanwege alles wat dit gemis teweeg 

brengt. Leegte die schrijnt.  

En niet alleen vanwege degenen die we hier zullen 

noemen. Er zijn veel anderen. Ze zijn in onze 

gedachten. Zoals Tom Doude van Troostwijk, 

wiens naam vandaag in de Bergkerk genoemd 

wordt – en in wiens gedachtenis Rudi straks een 

muziekstuk speelt. En er zijn er zoveel meer. 

Mensen die ons lief waren. Mensen die kort of 

langer geleden overleden. 

Voor sommigen kwam de dood te vroeg, te 

onrechtvaardig, te onverwacht, te verschrikkelijk. 

Trouwens, je weet nooit wat het je doet als je 

oude vader of moeder overlijdt - soms maakt dat 

ook ineens een diep verdriet in jezelf wakker. 

 

In ons land sterven de meeste mensen op hoge 

leeftijd. Soms komt de dood als een verlossing. Als 

een voltooiing van een lang leven en soms van 

een lang uitgerekt einde. Er is verdriet om wat er 

niet meer is, om wat er was, om geleden leed, om 

ontluistering op het eind – en dat mag. Tegelijk 

kan er een zekere verzoening met de dood 

groeien. 

 

Dan krijgt dankbaarheid een plek in ons. Zo ook in 

het gesprek van maandagavond. Soms moeten we 

erg ons best doen voordat we door het verdriet 

heen ook die dankbaarheid voelen. En de liefde 

terugvinden, die ons heeft gevoed en die we in 

ons bewaren. Naast de dood is de liefde de grote 

levenskracht in ons mensen. “Sterk als de dood is 

de liefde,” zingt het Hooglied. Die liefde en die 

dankbaarheid mogen juist in een viering als die 

van vanmorgen een grote plaats innemen. Dat we 

verdriet hebben heeft immers alles met liefde te 

maken. 

Sommigen zeiden maandagavond hoe ze ervaren 

dat met deze kerkdienst het gedenken liturgisch 

‘rond’ is. Een laatste eerbetoon in de kerk. Een 

toevertrouwen aan de Eeuwige van degene die jou 
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zoveel liefde schonk. Niet dat daarmee het gemis 

is verdwenen. En toch – … 

 

Dankbaarheid is er ook om wat wij ontvingen van 

wie ons langere tijd geleden voorgingen. Om wat 

we van hen leerden. Onze voorouders en voor-

voorouders. Zij leerden ons het leven; ze leerden 

ons wie God is.  

Zij hebben er mede voor gezorgd dat wij nu leven 

zoals wij leven. Dat West-Europa een plek is waar 

mensen niet met oorlog maar met woorden 

conflicten oplossen. Wij hebben van onze ouders 

geleerd hoe dat moet. Zij hebben het van hún 

ouders geleerd. Zo groeide Europa steeds meer 

toe naar een werelddeel waar vooral vrede heerst. 

Waar ruimte voor ontwikkeling is en voor 

zelfstandig nadenken. Een baken van vrede en 

welvaart. 

 

Zo vormen dood en liefde, verdriet en 

dankbaarheid een wonderlijke mengeling vandaag. 

Een mengeling waar ruimte voor is. Althans, op 

deze plaats. Als het érgens om belangrijk is dat de 

kerk bestaat, dan hierom: omdat we het hier uit 

leren te houden met de paradox van het leven. 

Omdat we hier weten hoe ze tegelijk aanwezig 

kunnen zijn: dood en liefde. Verdriet en 

dankbaarheid. 

 

Volgens de evangelist Matteüs is het de kern van 

de leer van Jezus. Hier begint hij zijn onderricht 

mee. Dit is het eerste wat hij de mensen 

voorhoudt, wanneer hij is gaan zitten op een berg 

met hen om zich heen. Die paradox van geluk 

enerzijds – en het allemaal niet meer begrijpen, 

‘arm van geest’ zijn anderzijds. De paradox van 

geluk enerzijds – en verdriet anderzijds.  

 

Om het ermee uit te houden hebben we elkaar 

nodig, zegt Jezus. Daarom noemt hij 

zachtmoedigheid; gerechtigheid; barmhartigheid; 

zuiverheid; vredelievendheid. Hij wijst de mensen 

op elkaar aan. Gelukkig wie barmhartig is en naast 

de ander blijft staan. Gelukkig wie zachtmoedig is 

en niet direct oordeelt. Gelukkig wie warmte kan 

geven én ontvangen. 

 

Het staat dwars op de ontwikkelingen van onze 

tijd. Dwars op het ideaal van jezelf redden, 

zelfstandig zijn en af en toe heel even iemand 

nodig hebben. 

Gelukkig ben je wanneer je ziet hoe je permanent 

anderen nodig hebt, zegt Jezus. En hoe dat niet 

erg is. En hoe we ieder op verschillende 

momenten verschillende rollen vervullen. 

Het ideaal van onze maatschappij is: winnen en 

niet verliezen. Verliezen mag niet, wie verliest is 

een loser. In onze wereld draait het om succes, 

om verbetering, om economische en 

maatschappelijke groei. 

Maar in Jezus zien we een mens wiens leven 

uiteindelijk misloopt. Tenminste, in menselijke zin. 

Het is de kracht van het christendom: deze 

overtuiging dat ook een beschadigd leven een 

goed leven kan zijn. Het is érg gebroken te zijn, 

maar zelfs daarin ben je niet verlaten. Het is de 

boodschap van de profeet Jesaja: boodschap van 

licht in de duisternis. Van glans en liefde in de 

diepte van de rouw. 

 

Gelukkig ben je, zegt Jezus,  in de diepte waar je 

treurig en arm van geestkracht bent, hongerig en 

dorstend naar zin en betekenis, naar vrede.  In de 

diepten zijn we zuiver van hart want alle maskers 

zijn weggevallen. Gelukkig als je daar bent, zegt 

Jezus. Gelukkig als je het uithoudt met die 

paradox. Gelukkig, want daar gedijt ook de liefde. 

Gelukkig, want daar is God, vriendelijk en veilig 

als het licht. 

 

 

Lied: “Zo vriendelijk en veilig als het licht”: lied 

221 (t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers) 

 


