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Zondag 28 oktober 2018 

 Allerheiligen 

 gedachtenis van de gestorvenen 

 

 

Lezing uit de profetie: Jesaja 60,1-11.17-22 

 

Gezongen schriftlezing: ‘Ik zag een nieuwe hemel…’  

(t. Willem Barnard, m. Adriaan C. Schuurman; lied 

766)  

 

Overweging 

Dit is geen makkelijke kerkdienst om naar toe te 

komen. Een enkeling zit hier zonder enige aarzeling 

– maar bij de meesten zal het wel even door het 

hoofd zijn gegaan: “oh ja… de gedachtenisdienst. 

Wie worden er ook weer allemaal genoemd…?” En 

bijna ieder van ons kan er namen uit de eigen 

omgeving aan toevoegen. Sommigen zagen er 

tegenop hier te komen. Zoals wanneer er in het 

eigen leven dingen spelen als ziekte, als onzekerheid 

over gezondheid. Er zullen ook mensen zijn die hier 

bewust niet zijn. Misschien luisteren ze wel mee via 

internet – maar hier te zíjn, dat zou te moeilijk zijn. 

Soms om uiteenlopende redenen. 

 

Het liefst blijven we ver van verdriet en lijden. Ze zijn 

onvermijdelijk, dat weten we ook wel, maar het is 

niet fijn ermee te maken te hebben. Daar speelt de 

commercie handig op in. Van alles wordt ons 

aangeboden aan dingen, spullen, uitjes, vakanties 

die ons helpen te genieten. Genieten is bijna een 

vervelend woord geworden, zo wordt er de nadruk 

op gelegd. We worden aangemoedigd om wat met 

ziekte en lijden en verdriet te maken heeft, uit te 

bannen uit ons leven. Het is een illusie dat dat 

mogelijk zou zijn en toch worden we aangespoord 

daarin te geloven. Om zoveel mogelijk lijden te 

elimineren. Om het apart te zetten, onschadelijk in 

een hokje weg te stoppen. Om te geloven in 

maakbaarheid en in onkwetsbaarheid, alsof het 

bestaan eindeloos is. 

 

Laten we ons daardoor verleiden? Geloven we in die 

illusie? 

Afgelopen maandagavond was hier in de Eshof een 

avond rond de vraag ‘mogen wij nog ziek of 

kwetsbaar zijn?’ Het lijkt soms wel of we dat niet 

mogen. Of het streven naar een gezond lichaam in 

onze samenleving een obsessie is geworden. 

Rik Willemsen, onze stagiaire, noemde aantal 

manieren waarop je naar ziekte en lijden zou 

kunnen kijken. 

Je kunt proberen het zover mogelijk terug te 

dringen. Dankzij de medische wetenschap lukt dat 

ons, hier in het ‘westen’, steeds beter. We worden 

steeds ouder en blijven langer gezond. 

Je kunt ziekte en lijden ook zien als straf van God. Ze 

overkomen ons niet voor niets: ‘God zal er wel een 

bedoeling mee hebben’, zeggen mensen dan wel 

eens. 

Of je kunt lijden zien als iets wat je dichtbij God 

brengt. In Jezus is God immers een lijdende God 

geworden. 

Je kunt er ook naar kijken als behorend bij het leven. 

Het hoort bij de natuurlijke bestemming van de 

mens. Leven is houdt nu eenmaal lijden in. 

Of je kunt ziekte en lijden zien als een louterende 

leerschool. Calvijn zei daar iets over, en ik citeer 

hem omdat het tenslotte vandaag ook de zondag is 

waarop we de Reformatie gedenken: “Dus teistert 

Hij ons, of met schande, armoede, of verlies van 

dierbaren, of ziekte, of andere rampen, tot het 

dragen waarvan wij verre in staat zijn, zodat wij 

daaronder, voor zover het van ons afhangt, weldra 

bezwijken. Zo vernederd, leren wij Zijn kracht 

inroepen, die ons alleen onder het gewicht der 

verdrukkingen staande doet blijven.” 

 

Meestal kiezen we niet voor slechts één perspectief. 

We maken ieder onze eigen mix: het meeste van dit 

en ook een beetje van dit of van dat. 

In deze tijd van medische vooruitgang zou je denken 

dat het belang van terugdringen van ziekte en lijden 

voor veel mensen hoog zou scoren. Maar dat bleek 

niet de eerste keus van de meesten. Wel de 

gedachte van door het lijden heen groeien en heel 
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worden. Opvallend veel mensen bleken in hun eigen 

lijden iets louterends te hebben ervaren. 

Zoals Calvijn het zag: lijden met als doel eronder te 

bezwijken, zodat we beseffen hoezeer we van God 

afhankelijk zijn… Zo zouden we het nu wellicht niet 

meer formuleren. En toch. De inhoud van wat hij zei, 

werd herkend. Pas naderhand, terugkijkend. 

Sommigen zeiden sterker te zijn geworden door wat 

ze hadden meegemaakt. Of het leven meer te zijn 

gaan waarderen. Of meer begrip te hebben 

gekregen voor anderen. Of meer levensvreugde. 

Sommigen zeiden dat ze niet hadden gedacht zoveel 

kracht in zich te hebben om te doorstaan wat ze 

hadden doorstaan. ‘Mijn levenskracht is groter dan 

ik had verwacht.’ Ook, zelfs in een situatie waarin er 

geen genezing plaatsvond. 

 

Herkennen we ons in die 20 mensen die hier 

maandagavond waren? 

Het feit dat we hier zijn, of meevieren via internet – 

dat alleen al laat zien dat we hierover nadenken. Dat 

we ons niet laten verblinden door de illusie van 

onkwetsbaarheid en uitbannen van het lijden. Dat 

we, op één of andere manier, een verbinding willen 

leggen met pijn en verdriet. Dat we ze in de ogen 

willen zien en er niet voor weglopen. 

 

Die weg van de loutering – van heel wording dóór de 

pijn en het verdriet heen: die weg gaan de profeten 

en zieners in de Bijbel. 

De profeet Jesaja en de ziener Johannes op Padmos: 

beiden verwoorden ze dat als de vernieuwing van 

Jeruzalem, van de stad van God. Door de ellende 

heen zal God wonen bij de mensen, nabij als nooit 

tevoren. 

Jesaja doorleeft met de teruggekeerde ballingen 

ontberingen en armoede, honger en ziekte. Na 

vijftig jaar mogen ze terug naar hun land. Daar is 

niets meer wat het vroeger was. Bezittingen 

geroofd, alles kapot – je ziet beelden van Aleppo of 

Mosul voor je. 

Maar door de ellende heen ziet hij perspectief. 

Ondanks de ontberingen vindt hij de kracht om vol 

te houden. De kracht om te zien dat er heling 

mogelijk is. Als symbool gebruikt hij daarvoor een 

beeld van een nieuw Jeruzalem. Er zal goed leven 

zijn, vrede, ruimte voor iedereen, want “de dagen 

van je rouw zijn voorbij.” 

Heel veel jaren later horen we een echo van zijn 

woorden in het visioen van Johannes op het eiland 

Padmos. We zongen het in een lied: “Ik zag een 

nieuwe hemel zich verheffen”. “Alle tranen zal hij 

van hun ogen afwissen,” zegt de ziener. Hoe diep de 

duisternis ook is, houd vol want je komt hier 

doorheen, sterker en mooier dan ooit. Het is een 

moeilijke weg en God is niet op afroep beschikbaar. 

Maar houd vol – er zal weer licht zijn. 

 

De weg van Jesaja en Johannes, gaan ook wij die niet 

door ons kwetsbare leven? Het verbindt ons met 

hen, zoals de takken van de symbolische schikking 

met elkaar verstrengeld zijn en zoals de namen van 

onze doden met de takken verstrengeld zijn. En in 

die verbondenheid wordt de verbinding 

weerspiegeld tussen levenden en doden, tussen 

vreugde en verdriet, tussen lachen en huilen. 

Want we zijn hier, dus we willen niet leven in de 

illusie dat we lijden zouden kunnen elimineren. We 

verbinden ons met beide: vreugde én verdriet. In de 

hoop, in de verwachting dat door het donker heen 

er licht gloort aan het einde van de tunnel dat 

warmer en sterker is dan ooit. 

Symbolisch drukken we dit uit in het delen van 

brood en wijn. Daarin komen ze allemaal mee, al die 

mensen die ons zijn voorgegaan. Van hen die het 

manna aten in de woestijn, tot Jezus die brood en 

wijn deelde als symbool voor zichzelf, tot hen die 

ons voorgingen en ons geloof en hoop en liefde 

leerden. Een maaltijd waar dan ook niemand van 

wordt uitgesloten. Een maaltijd waarin we even deel 

hebben aan Gods eeuwige NU, waarin we met allen 

zijn verbonden: met doden en levenden. Want 

verbondenheid is Gods naam en van heinde en ver 

zal men aan tafel gaan. 

 

 

Lied: ‘De heiligen, ons voorgegaan’ (t. Muus Jacobse, 

m. Willem Vogel; lied 728)  

 

 


