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Zondag 29 oktober 2017 

Allerheiligen 

 gedachtenis van de gestorvenen  

 

 

Psalmgebed: Psalm 34  

(t. Margryt Poortstra, m. Bram Stellingwerf) 

 

Lezing uit de Openbaring: Openbaring 7,1-12 

 

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

lied 734 (t. Lk 6,20 en Mt 5,3-10; m. Taizé)  

 

Overweging 

 

“De mens is voor een tijd een plaats van God.” Zo 

dichtte Gerrit Achterberg. 

En zo voelde het ook, toen we hier in de Eshof 

bijeen waren om vooruit te kijken naar deze 

gedachtenisdienst. Alle vijftien namen die in de 

orde van dienst staan werden genoemd. Over 

ieder van hen werd iets verteld. Ook, spontaan, 

over degenen van wie er geen familielid aanwezig 

kon zijn. Woorden die met mildheid werden 

gesproken. Met een traan en een lach. De zin uit 

het gedicht van Achterberg kwam bij me boven. 

Zo is het: ieder van de mensen die wij noemden 

was voor een tijd een plaats van God. 

 

Ik ben blij dat we zo open kunnen spreken over 

wie er niet meer zijn. Het is goed om hun namen 

te noemen. Het stelt hen als het ware present. 

Iemand zei de afgelopen week: “ik denk vaak aan 

de mensen van wie ik hield en die er niet meer 

zijn. En praat over hen en in gedachten ook mét 

hen. Het maakt voor mij zelfs de dood 

betrekkelijk.” 

 

Zo is het heel lang niet geweest. Velen onder ons 

kennen nog de tijd waarin je niet sprak over wie 

gestorven was. Of over wat je voelde. Beschaafde 

mensen hielden hun gevoelens voor zich. Een 

bijkomende reden was natuurlijk dat het moeilijk 

was om over verdriet te praten. En dat je er toch 

niets aan veranderde. En dat je kinderen moest 

weghouden van nare dingen. 

Tegenwoordig is dat anders. De veranderingen 

begonnen rond de jaren ’60 van de vorige eeuw – 

met de hippiecultuur. Hippies, die zichzelf wilden 

zijn. Die vanuit hun gevoel wilden leven. We doen 

wel eens wat schamper over de hippiecultuur – 

maar die heeft er wel voor gezorgd dat we 

uitingen van gevoel zijn gaan aanvaarden. Zij 

hebben de weg gebaand voor een cultuur waarin 

over alles gesproken wordt. 

 

Het viel me op dat we, als we over onze doden 

praten, dat met mildheid doen. Meer dan wanneer 

we over de levenden spreken. Die levenden, daar 

laten we ons veel kritischer en vaak negatiever 

over uit. Ons spreken over de levenden zou 

kunnen leren van ons spreken over de doden. Het 

is of we naar onze doden meer dan naar de 

levenden kijken met het licht van Gods ogen; met 

zijn milde blik. 

 

Dat geldt voor mensen dichtbij. Geldt dat ook voor 

mensen van verder weg? Mensen uit de 

geschiedenis? Ook hen gedenken wij vandaag, 

met Allerheiligen. Je hoeft geen heldendaden 

verricht te hebben om in Gods boek opgetekend te 

worden. De onafzienbare menigte waar Johannes 

van spreekt, die niet te tellen was, uit alle landen 

en volken, van elke stam en taal, telt mee. De 

armen van geest, de zachtmoedigen, de 

barmhartigen, ze tellen mee. 

 

Wanneer mensen verder van ons afstaan in de 

geschiedenis, is het veel lastiger om hen te 

kennen – en om met milde blik naar hen te kijken. 

De feiten van de geschiedenis overheersen. Neem 

Maarten Luther. Kerkhervormer. Overmorgen is 

het 500 jaar geleden dat hij zijn 95 stellingen aan 

de deur van de Slotkerk van Wittenberg spijkerde. 

Waar denken we aan, als we denken aan Luther? 

Aan die stellingen, natuurlijk. Aan strijd, tegen de 

aflaat. Aan kerkscheuring. En misschien aan de 

strenge leer van de Nadere Reformatie. Aan regels 

en verboden. 

 

Ook Luther was voor een tijd een plaats van God. 

Om dat te kunnen zien, moeten we iets dichter bij 

hem zien te komen. In zijn huid proberen te 

kruipen. Met mildheid naar hem kijken, zoals we 

dat doen bij een nabije overledene. Wat bezielde 

Luther? 

 

Wat mij treft als ik aan Maarten Luther denk is hoe 

hij los kon laten – en toevertrouwen. Hij hield het 

uit met de onzekerheid. En daarmee dacht hij 

anders dan de meeste mensen van zijn tijd. 

Niet dat zij zo zeker van de dingen waren. 

Iedereen geloofde dat het lot van de mens in 

handen lag van God. Maar mensen geloofden ook 

dat ze daar invloed op hadden. Als ze goed 

leefden, zou God hen welgezind zijn. Als ze 

voldoende goede daden verrichtten, zou God hen 
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genadig zijn. De kerk die geld nodig had speelde 

hierop in en verkocht certificaten van genade: de 

aflaten. Als je aflaten kocht, kon je je van Gods 

welgezindheid verzekeren. In dit leven en vooral 

erna. 

Maar Luther was ervan overtuigd dat we geen 

invloed hebben op God. Dat we de hemel niet 

kunnen verdienen. Een mens staat met lege 

handen voor de Eeuwige. Het bracht hem in een 

enorme crisis. 

Totdat hij een omslag meemaakte. En besefte: al 

kan ik er zelf dan niets aan doen om door God 

aanvaard te worden, ik kan er wel in geloven. De 

enige weg is die van het vertrouwen. Van het 

loslaten van elke illusie van zekerheid – en van het 

zo eerlijk en oprecht mogelijk voor God staan. En 

dan maar loslaten. Op hoop van genade. 

 

Ik vind het bijzonder om te zien hoe we nu, 500 

jaar later, diezelfde weg gaan. Als landelijke kerk 

en ook hier in Hoevelaken. De weg van het 

loslaten en vertrouwen. We kunnen onszelf niet 

redden; we kunnen de kerk niet redden. De tijd 

leert dat kerkelijke gemeentes kleiner worden en 

hun deuren sluiten. Wat zal onze weg zijn, hier in 

de Eshof? Niemand weet het. Maar we weten wel 

waar het om gaat: om vertrouwen, waar we de 

dingen zelf niet in de hand hebben. Om openheid 

en mildheid naar elkaar toe, zodat nieuwe 

initiatieven een kans krijgen. Om ons 

toevertrouwen aan de Eeuwige, het is immers niet 

onze kerk maar zijn kerk. En dan kan een 

gemeenschap tegelijkertijd krimpen wat alle 

aanleiding kan geven om in een kramp te schieten 

– én bloeien en bruisen en kunnen mensen 

geïnspireerd raken door elkaar en kunnen ze met 

ruimte en mildheid met elkaar omgaan. 

 

Het is een paradox: een schijnbare tegenstelling. 

Luther hield het hiermee uit. Hij wist: ik heb geen 

grip op de dingen, mijn zekerheden zijn 

verdwenen, ik kan Gods genade niet verdienen – 

maar mijn vertrouwen groeit en is groter dan het 

ooit was. 

Ook wij proberen het met de paradox uit te 

houden. Met teruglopende kerkgang; met ons 

ouder wordende lijf en ouder wordende gemeente; 

met het afscheid nemen van velen die ons lief 

waren – en met zoveel moois wat er tegelijkertijd 

ook is in ons leven. Geworteld zijn wij in de 

donkere aarde – en tegelijk verbonden met het 

licht. 

 

En Jezus – hij benoemt deze paradox. Dit 

gelijktijdig aanwezig zijn van licht en donker, van 

hemel en aarde, van vreugde en verdriet. “Beati 

voi poveri, perchè vostro è il regno di Dio”: 

gelukkig ben je als je arm bent, want voor jou is 

het koninkrijk van God. Gelukkig ben je als je 

verdriet hebt, want je zult worden getroost. 

Gelukkig ben je als je hongert naar gerechtigheid, 

want je zult verzadigd worden. 

Het kán niet: als je hongert naar gerechtigheid 

heb je weet van ongerechtigheid en kun je niet 

tegelijk gelukkig zijn. En toch! Het geheim is God 

zélf, zegt Luther. Een mens is een ‘stinkende 

zondaar’ en staat tegelijk zuiver voor God. Híj 

houdt de tegenstellingen bij elkaar. 

 

Dit is ook wat we vieren in de maaltijd. Tijdens de 

maaltijd “laat God zich in een gewoon stukje brood 

in onze diepte vallen” (JJ Suurmond). Wij 

ontvangen als het ware een stukje van God in ons. 

De Oneindige, de Eeuwige, die zichtbaar is in 

gewoon brood… Voor je het weet zie je hem in 

alles en iedereen om je heen. Doordat je gaat 

kijken met de mildheid van Gods ogen. Mildheid 

waardoor je gaat zien: ook jij, ook ik, ben voor 

een tijd een plaats van God. Die mildheid die 

Luther geschonken werd en waarna hij wist: ik 

hoef niet eerst iets te zíjn of te wórden, ik mag zó 

voor God staan – met mijn goede én slechte 

kanten. Ongedeeld. Eén. Zoals God één is. 

 

 

Muziek: Wenn wir in höchsten Nöten sein - J.S. 

Bach 


