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Zondag 27 oktober 2019 

 Allerheiligen 

 gedachtenis van de gestorvenen 

 

 

Psalmlezing/psalmgebed: ‘naar psalm 24’ (t. Margryt 

Poortstra, m. Bram Stellingwerf; uit ‘naar de 

psalmen’) 

 

Evangelie, gelezen en gezongen: Matteüs 5,1-10 

 

Overweging 

 

We gedenken vandaag de mensen uit ons midden 

die gestorven zijn. En we horen, zoals gebruikelijk 

op deze zondag, de woorden uit de Bergrede van 

Matteüs die we kennen als de ‘zaligsprekingen’. Het 

voelt elk jaar weer als een wonderlijke combinatie. 

Verdrietig zijn – en gelukkig genoemd worden. 

Tegelijkertijd. 

 

En toch merk ik dat dit samengaan me steeds meer 

vertrouwd wordt. Twee uitersten – maar op één of 

andere manier horen ze bij elkaar. Vaak valt me dit 

op, als er iemand overleden is: dat er niet enkel 

groot verdriet is. Dat juist dankbaarheid dikwijls 

groot is. Soms vanwege de gedachte aan wat 

iemand bespaard is gebleven. Soms doordat juist 

alles wat goed was een gevoel van geluk kan geven. 

Soms doordat er nabijheid wordt ervaren onder 

nabestaanden. 

Dat gevoel van geluk heft het verdriet niet op. Het 

verdriet blijft even rauw en hevig aanwezig. Het 

gemis is groot en lijkt soms alleen maar groter te 

worden. 

Maar er is ook dat andere. Ervaring van 

verbondenheid, wanneer verdriet gedeeld kan 

worden – zoals afgelopen maandag, toen we hier 

met familieleden van gestorvenen bij elkaar waren. 

Ervaring van troost door lieve buren die een pan 

eten brengen. Door een kaartje in de bus. 

Dan ineens krijgt zo’n uitspraak betekenis: ‘gelukkig 

die verdrietig zijn, want zij zullen worden getroost.’ 

Niet als een altijd geldende regel. Maar als iets dat 

kán, dat mogelijk is: dat je ondanks alle verdriet 

troost ervaart. 

 

Nog zo’n uitspraak: ‘Gelukkig die zuiver van hart 

zijn, want zij zullen God zien.’ Zuiver van hart – we 

horen dat ook in psalm 24: ‘Opklimmen naar hem 

mag de zuivere van hart’. 

Ik denk aan een oud gedichtje uit mijn poesiealbum: 

Laatst zag ik een jongetje langs het strand. 

Hij poetste zijn tandjes met helder wit zand. 

Ellie, laat je hartje zo rein 

als het jongetje z’n tandjes zijn! 

Net als al die poesiealbum gedichtjes is het een 

nogal moralistisch versje. Maar wat betekent het? 

Een rein hart, een zuiver hart – wat is dat? 

Ik dacht vroeger aan niet jokken. Waar zou Jezus 

aan hebben gedacht? Vast niet aan niet jokken. 

Jezus was geen moralist. En zijn ideaalbeeld was 

niet een wereld vol voorbeeldige mensen met 

onberispelijke harten. 

 

Wat kun je allemaal vinden in een mensenhart, in 

onze binnenwereld? 

Een heleboel: waar ons hart van opspringt. Waar het 

naar uitgaat. Van wie we houden. Met wie we ons 

verbonden voelen. Maar ook: verdriet. Rouw. 

Teleurstelling. Ons hart is zo veelkleurig als het 

leven zelf. 

 

Wat we daar ook vinden, is ons gevoel van 

eigenbelang. Onze ikkigheid, zeg maar. We zijn er 

allemaal mee behept. Over onszelf zijn we het 

meest bezorgd. Zo zitten mensen nu eenmaal in 

elkaar. En het is precies dat, wat vertroebelend 
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uitwerkt. Het kleurt onze ervaring, ons denken en 

ons doen. 

 

‘Heb ik wel voldoende voor hem gedaan?’ vraagt 

iemand zich af, die haar man verloren is. ‘Ben ik 

genoeg bij haar geweest? Heb ik wel alles gedaan 

wat ik moest doen?’ vraagt een ander. 

Het zijn de vragen die veel mensen zichzelf stellen 

nadat een geliefd iemand is overleden. Bijna altijd 

had je meer willen doen. Iemand die voor een ander 

heeft gezorgd, is onvermijdelijk tegen eigen 

grenzen aangelopen. Er zijn momenten waarop je 

even niet meer kunt. Rust nodig hebt. 

Maar dat zijn geen momenten van ikkigheid. Dat is 

niet tegengesteld aan het zuiver van hart zijn. Dat 

voelen we allemaal wel. Hier loop je gewoonweg 

tegen je grenzen aan. En er klinkt verdriet in door. 

Verdriet omdat die ander er niet meer is – je had 

met liefde langer voor hem of voor haar gezorgd. 

 

‘Maak je geen zorgen over jezelf’, zegt Jezus iets 

verderop in de Bergrede (Matteüs 6,25). Het lijkt me 

dat dit over dezelfde ikkigheid gaat. Je hoeft niet 

alles in de hand te hebben, zegt Jezus. Je kunt niet 

alles regelen. Je hoeft niet voortdurend sterk te zijn 

en aan je eigen verwachtingen te voldoen. Ook 

heeft het geen zin je druk te maken om verdriet dat 

je ooit zult hebben. Laat het maar los. God zorgt 

voor jou. 

Je hierop richten – zou dát het dan zijn: zuiver van 

hart zijn? Wanneer je je minder zorgen maakt over 

jezelf, komt er ruimte. Dan wordt je hart ruim en 

vrij. Dan kan het zich richten op wat meer is; op 

God. 

 

‘Zij zullen God zien’, zegt de Bergrede. God kun je 

natuurlijk niet zien. Maar wie onbezorgd en vrij de 

wereld in kijkt, ontwaart God overal. God in de 

kleuren van de herfstbladeren. God in het kleinste 

klusje dat gedaan moet worden. God in het kind dat 

onbekommerd muntjes in de doos voor Oeganda 

doet. God in de docenten en jongeren op de Queen 

of Peace Highschool. God in de noodkreet van wie 

bang is. God in de vrijwilligers van het hospice in 

Nijkerk. God in deze dag die we hebben gekregen. 

God in het verlangen dat je verder trekt, ondanks 

alle verdriet. God in de troost van dat kleine gebaar. 

God in de hoop op een rechtvaardige wereld. 

 

‘Gelukkig die zuiver van hart zijn, want zij zullen God 

zien.’ Het is een uitnodiging om onbezorgd en vol 

vertrouwen door de wereld te gaan. 

Maar hoe doe je dat…? 

Is dat niet ondoenlijk? Want ons hart is vol zorgen. 

En die ikkigheid zit er gewoon ingebakken. 

 

En toch – af en toe lukt het. Soms, even. Wanneer je 

de tijd neemt en stil staat en je afvraagt wat er van 

binnen leeft. Wanneer je aandacht geeft aan dat 

volle hart. Of wanneer je toevertrouwt aan God wat 

je zo bezighoudt. Of wanneer je ’s avonds terugblikt 

op de dag om te ervaren wat die je gebracht heeft. 

Hier denk ik aan, bij het zuiveren van je hart. Dat 

heeft niks met niet jokken te maken. Maar wel met 

een bewuste en open blik naar binnen. Niet om te 

gaan zitten navelstaren. Maar juist om minder op 

die bezorgdheid om jezelf gericht te zijn. 

Een weg die eerst naar binnen gaat en je dan naar 

buiten leidt. Zoals de weg die Jona gaat, die we 

verbeeld zien door de schilderijen van Juke Hudig. 

Om uit de komen bij het zien van God in alle dingen; 

bij de plek waar God wonen kan. 

 

 

Muziek: JS Bach - Adagio in d Moll BWV 593 


