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Zondag 30 oktober 2016 

 Allerheiligen 

 gedachtenis van de gestorvenen  

 

 

Lezing uit de profetie: 2 Samuël 12,16-25 

 

Psalmlezing: naar Psalm 138 (t. Margryt Poortstra, 

m. Bram Stellingwerf) 

 

Lezing uit de Openbaring: Openbaring 7,9-17 

 

Lied: “Hoor een heilig koor…”: lied 726, 1+5+6  

(t. C. Wordsworth, vert. W. Barnard, m. Nederland 

ca. 1700)  

 

Uitleg en verkondiging 

 

De bijbel is een boek vol boeken. Een boek vol 

woorden. Verhalen, profetieën, aanwijzingen, 

regels. Een enorme verzameling. 

Maar slechts weinig woorden in de bijbel zijn zo 

teer als die enkele die we hoorden uit het boek 

Openbaring. “En God zal alle tranen uit hun ogen 

wissen.” 

 

Ze zijn als het tere, gevoelige middendeel van een 

symfonie. Daaraan vooraf klinkt vaak beweeglijke, 

snelle muziek, vaak luid, veel instrumenten 

tegelijk. Maar waar het om gaat is dat trage en 

gevoelige middenstuk. Dat geeft je kippenvel. Dat 

snoert je keel dicht. Toch zou dat gevoelige 

middendeel niet zonder de rest kunnen. Het is net 

of het adagio die snelle, drukke, overdadige 

muziek nodig heeft om te kunnen klinken; om te 

kunnen zijn wat het is. 

Zo is het eigenlijk ook met die woorden in de 

Openbaring van Johannes: “En God zal alle tranen 

uit hun ogen wissen.” We zouden er het hele boek 

bij moeten lezen. Dan krijgt deze zin pas echt 

zeggingskracht. We kunnen dat nu niet doen, we 

moeten het er daarom maar bij denken: die 

raadselachtige symbolen en getallen. Die dreiging 

van donkere tijden. En dan proberen te voelen hoe 

deze ene zin alles bij elkaar brengt en met elkaar 

verbindt. Zoals ranken met elkaar worden 

verbonden door de wijnstok. En daar dan de troost 

in horen die ermee bedoeld wordt. De zachtheid, 

die de wonden van het leven heelt. “En God zal 

alle tranen uit hun ogen wissen.” 

 

Die de wonden van het leven heelt… 

Ik gebruik nu taal die veel critici maar niks vinden. 

Ik bedoel critici van het christendom. Een aantal 

van hen zou hier meteen op blijven haken. Jullie 

christenen hebben het voortdurend over lijden en 

dood, zeggen zij. Jullie praten gelukkige en 

tevreden mensen aan dat ze ongelukkig moeten 

zijn. Jullie maken het mensen onmogelijk om van 

het leven te genieten! 

Hebben ze gelijk…? Doen we dat? 

Ze hebben wel een punt. Er is in de geschiedenis 

van het christendom veel angst aangepraat. Er is 

vaak aandacht geweest voor schuld. Voor de 

onvolmaaktheid van de mens. Voor het kwade, het 

duivelse in ons. Sommige kerken en stromingen 

focussen daar nog steeds voornamelijk op. En kijk 

eens, wat is het symbool van het christendom: 

een kruis. De kruisdood van Jezus. En o ja, daarna 

gebeurde er nog wat met hem, weten critici – die 

onbegrijpelijke opstanding waar je in dit leven 

niets aan hebt. 

Neem deze kerkdienst. We noemen vanmorgen de 

namen van wie het afgelopen jaar overleden zijn. 

Om ons verbonden te voelen met hen, om niet te 

vergeten dat zij en wij één zijn in Christus, dat er 

dus zoveel verschil niet is tussen hen en ons. En 

we vieren de maaltijd, verbinding over grenzen 

van de dood heen met allen die ons voorgingen. 

Ook weer een focus op de dood en op iets 

onbegrijpelijks als verbinding voorbij de dood. 

Koren op de molen van de critici. 

 

Focussen we teveel op dood en op lijden? Praten 

we er onszelf en anderen verdriet en somberheid 

en zwaarmoedigheid mee aan? Kunnen we het niet 

beter anders doen: ons meer richten op de 

vrolijkheid van het leven? 

Bladen als Happinez proberen ons daarin mee te 

nemen. “Happinez is het tijdschrift voor wie 

geïnteresseerd is in persoonlijke groei in een 

wereld vol wijsheid”, zegt het magazine op de 

eigen website, “down to earth, verwonderend, 

positief.” Happinez wil je inspiratie geven voor een 

bewust leven vanuit jezelf en voor de wereld. “To 

make every day a happy day!” Om van elke dag 

een blije dag te maken… 

Het streven is prachtig. Wie wil dat nou niet: elke 

dag gelukkig zijn? En zelfs als dat je niet voor de 

volle 100% lukt, dan is het toch prachtig ernaar te 

streven? 

Wat dan te denken van het christendom, met zijn 

centrale mysterie van lijden, dood en 

transformatie… Geen wonder dat veel mensen 

tegenwoordig niet meer kiezen voor de kerk, maar 

voor een tijdschrift als Happinez. 
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En toch. Hoe mooi ik sommige stukjes in Happinez 

soms ook vind – er mist iets. 

Wat mist er? 

Ik denk het rauwe. Het zwarte. De erkenning dat 

mensen van nature niet steeds gelukkig zijn. Dat 

verlies en verdriet je ongewild en verpletterend 

overkomen. Dat je ze soms alleen maar kunt 

ondergaan. Dat de vragen rond lijden en dood 

tijdloos zijn en dat ze ons steeds weer inhalen. 

Of we het nu leuk vinden of niet: we moeten ons 

verhouden tot lijden en dood. Want ze zíjn er. Ze 

bepalen een deel van ons leven. 

 

De bijbel loopt hier niet voor weg. Het tweede 

testament heeft dit zelfs als kern: het leven, lijden 

en sterven van Jezus – met daarop volgend zijn 

verrijzenis. Wanneer we dit lezen als een eenmalig 

historisch gebeuren, doet het ons misschien 

weinig. Maar het is veel meer dan dat. Het gaat 

niet om een eenmalig lijden en dood gaan van 

iemand anders dan ikzelf. Het verhaal van de 

bijbel gaat over het mysterie van mijn eigen lijden 

en dood – en transformatie, door de dood heen. 

 

Hoe dan?, kun je vragen. Hoe leef ik door de dood 

heen? 

De bijbel vertelt verschillende Paasverhalen. Eén 

ervan hebben we gehoord. Een verhaal over 

koning David.  Het buitenechtelijke kind dat hij 

met Batseba heeft gekregen, is ernstig ziek 

geworden. David doet wat van hem verwacht 

wordt als vader: hij vast en bidt God de jongen te 

sparen. Maar het kind sterft. Direct nadat hij dit 

heeft gehoord, staat hij op van de grond, wast de 

as van zijn hoofd en gaat naar de tempel om te 

bidden. Daarna gaat hij naar huis, gebruikt een 

goede maaltijd en gaat naar bed met Batseba die 

zwanger wordt van Salomo. 

Sommigen van zijn vrienden begrijpen hier niets 

van. “Toen het kind nog leefde, vastte je en bad 

je; nu het is gestorven, ga je eten?” David, doe je 

de dingen niet een beetje in de verkeerde 

volgorde? Waarom rouw je niet nu je zoon is 

overleden? 

David antwoordt: “Toen het kind nog leefde, 

vastte ik en stortte ik tranen. Ik dacht: Wie weet 

is de HEER me genadig en blijft het kind in leven. 

Maar nu het dood is, wat zou ik nu nog vasten? 

Daarmee kan ik het toch niet terughalen. Ik ga 

naar hem toe; hij komt niet terug bij mij.” Of, met 

andere woorden: ik leef nog. Ik moet verder, met 

dit droevige verdriet. Zo brengt David iets van het 

mysterie van Pasen onder woorden. 

 

“Ik ga naar hem toe; hij komt niet terug bij mij.” 

Deze woorden zag ik de afgelopen week nog een 

keer. Ze stonden in een mailbericht van pastor 

John, de bezielende kracht van het weeshuis 

Grace Home in New Delhi. Hij bedankte in die mail 

voor de kaart die we vorige week tekenden nadat 

een meisje in het weeshuis was overleden. De 

tekst van de mail heb ik in de zondagsbrief gezet. 

Hij schrijft: “Geeta’s overlijden brak ons hart. Nu, 

samen met David, zou ik ook zeggen dat zij niet 

terug zal komen bij ons, maar dat ik naar haar toe 

zal gaan.” 

Davids zoon is dood, maar híj leeft nog. Niet op 

dezelfde manier als vóór zijn zoon overleed. Hij is 

zelf een stukje doodgegaan. Toch is er een nieuwe 

levensgeest in hem. In vertrouwen leeft hij, met 

verdriet, maar ook met kracht, dat nieuwe leven 

binnen. 

 

Zo kan dat gaan. Je leeft door, ergens krijg je de 

kracht vandaan, je leeft door hoewel een stuk van 

je is doodgegaan. Een nieuwe levensgeest bezielt 

je. Maar dat kan niet zonder lijden en rouw. Er is 

pijn om het loslaten van wat nu afgesloten is. 

Rouw om het oude dat niet meer is. Het kunnen 

veertig dagen zijn van rouw. Het kunnen ook 

veertig jaren zijn. Totdat je eraan toe bent te 

stoppen met vasthouden. Dan kun je de nieuwe 

levensgeest ontvangen, het nieuwe leven dat je 

feitelijk al ingegaan bent. 

 

Dit Paasmysterie ondergaan we niet maar één 

keer, op het moment van onze dood als we ons 

aardse leven achter ons laten. Dit is eerder iets 

wat we dagelijks ondergaan. We sterven vele 

keren in ons leven. En telkens weer moeten we 

nieuw leven en een nieuwe levensgeest 

ontvangen. Ik denk natuurlijk aan het sterven van 

iemand van wie we hielden. Maar ook aan het 

sterven van onze jeugd. Van onze heelheid, 

wanneer een stukje van ons kapot gaat – 

lichamelijk of geestelijk. Van verliefdheid en 

passie. Van geloofszekerheid… 

Uiteindelijk hangt ons geluk niet af van de vraag 

of we er elke dag weer actief iets goeds van weten 

te maken. Of we voldoende wijze en positieve 

woorden lezen. Of we wel genoeg ons best doen. 

Uiteindelijk hangt ons geluk af van de vraag of we 

het Paasmysterie op een goede manier ondergaan. 

Dan kunnen de zachte en gevoelige klanken van 

het adagio doordringen in ons hart. Dan kan God 

de tranen uit onze ogen wissen. 

 

 

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

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

 


