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Zondag 1 november 2020 

 Allerheiligen 
 

Bij de liturgische vormgeving: 

Er zal een zee van stilte nodig zijn 
om al die leegte 

te omringen. 

 
 
1 Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. 
Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2 
Hij nam het woord en onderrichtte hen: 
 
Evangelie: Matteüs 5,3-10 = ‘Beati voi poveri’: lied 734 
(t. Lk 6,20 en Mt 5,3-10; m. Taizé) 
 
(vertaling: gelukkig zijn jullie die arm zijn, want voor 
jullie is het koninkrijk van God) 
 
3 Gelukkig die arm van geest zijn, 
want aan hen behoort het koninkrijk der hemelen. 
4 Gelukkig die verdrietig zijn, 
want zij zullen worden getroost. 
5 Gelukkig die zachtmoedig zijn, 
want zij zullen het land bewonen. 
6 Gelukkig zij die hongeren naar gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd worden. 
7 Gelukkig die barmhartig zijn, 
want zij zullen barmhartigheid ervaren. 
8 Gelukkig die zuiver van hart zijn, 
want zij zullen God zien. 
9 Gelukkig zij die vrede brengen, 
want zij zullen kinderen van God worden genoemd. 
10 Gelukkig die vervolgd worden vanwege de 
gerechtigheid, want hun behoort het koninkrijk der 
hemelen. 
 
Anderhalf maal ‘Beati voi poveri’. 
 
 
Overweging 
 
Er zal een zee van stilte nodig zijn om al die leegte te 
omringen. 
Het zijn de woorden bij de liturgische vormgeving. 
Op een woord blijf ik hangen. Het is het woord ‘leegte’. 
Misschien wel omdat het zo goed past bij deze dagen. 
In het woord leegte kun je veel horen: verdriet; 
eenzaamheid; gebrek aan levenskracht; kaalslag; 
saaiheid; eindigheid. 
Leegte. 
 

We konden niet samenkomen vooraf aan deze dienst. 
Dat doen we normaal gesproken wel. Met de 
nabestaanden van de overledenen zitten we een avond 
bij elkaar. We delen verhalen en herinneringen. We 
huilen en lachen. En leren elkaar een beetje kennen. 
Dan zit je niet zo alleen in deze gedachtenisdienst. 
Maar dat ging nu niet. 
Leegte. 
 
Omdat je elkaar niet kunt troosten door even een arm 
om een schouder. 
Omdat van de negen mensen, van wie we vanmorgen 
de namen noemen, we van vijf afscheid moesten 
nemen in kleine kring. 
Leegte. 
 
Voor wie al ruim een half jaar thuis werkt. Voor wie al 
die tijd sociale contacten en clubs moest missen. Voor 
wie alleen is. 
Leegte. 
 
Horecagelegenheden dicht. Mensen die hun baan 
verliezen. Gebrek aan uitzicht. Hoe lang nog? En wat is 
er tegen die tijd nog over van alles wat we normaal en 
belangrijk vonden? 
 
Al die leegte bij elkaar - je zou er somber en verdrietig 
van worden. 
Maar precies dat is waar Jezus niet aan toegeeft. Waar 
mensen leegte ervaren, en schraalheid en verdriet en 
honger naar gerechtigheid, noemt hij hen gelukkig. Hij 
keert de somberheid waar je toe neigt, compleet om. 
Wanneer je Jezus op dit moment zou tegenkomen, zou 
hij dan zeggen: ‘gelukkig wie met leegte te maken 
hebben, want zij zullen God zien’…? 
Voor ons blijven dat moeilijke woorden. Ze zijn mooi, ze 
zijn warm, je zou willen dat ze waar werden. Maar hoe? 
 
In deze dagen ben ik een boek aan het lezen dat voor 
mij deze woorden van Jezus op een bijzondere manier 
inkleurt. Het geeft er een uitleg aan die ik nog niet 
eerder zo hoorde. Het geeft voorbeelden van hoe het 
gewoon klópt: hoe het werkelijk zo kan zijn dat wie 
leegte meemaakt, geluk ervaart en God ontmoet. Het 
boek heet ‘de meeste mensen deugen’ en is geschreven 
door Rutger Bregman. 
 
Met een zo’n voorbeeld begint Bregman zijn boek. Een 
voorbeeld uit de Tweede Wereldoorlog. 
Op 7 september 1940 zette Hitler het bombardement 
van Londen in. Gedurende negen maanden vielen er 
meer dan 80.000 bommen op de stad. Een miljoen 
gebouwen werden beschadigd of vernield. Meer dan 
40.000 mensen kwamen om. 
Het doel van nazi-Duitsland was om de Britse wil tot 
verzet te breken. En de Britse regering was doodsbang 
dat dit zou lukken. Men was bang dat alle beschaving 
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zou verdwijnen. Dat paniek en geweld om zich heen 
zouden grijpen. Dat de ware menselijke natuur boven 
zou komen en dat de stad zou afglijden in totale chaos. 
Dat miljoenen burgers mentaal zouden instorten en dat 
drie tot vier miljoen inwoners van Londen op de vlucht 
zouden slaan. 
Maar niets van dit alles gebeurde. Na de eerste schok 
daalde er een wonderlijke kalmte over de stad. De 
Britten ondergingen de bommen als de vertragingen 
van de trein: irritant, maar er viel mee te leven. 
Iedereen hielp elkaar. Het maakte niet uit of je links of 
rechts, arm of rijk was. In veel opzichten werd de Britse 
samenleving sterker. 
 
De geallieerden beantwoordden de bombardementen 
met nog veel ergere bombardementen op 21 Duitse 
steden. Want, dachten de Britten, onze veerkracht is 
typisch Brits. Het Duitse moreel zullen we hiermee 
breken. 
Maar uit onderzoek na de oorlog bleek dat de 
bombardementen een fiasco waren geweest. De 
oorlogseconomie werd alleen maar sterker en de 
oorlog heeft er waarschijnlijk langer door geduurd. 
Iedereen hielp elkaar. Slachtoffers werden uit het puin 
getrokken, branden werden geblust. Men gaf elkaar 
vrijwillig en voor niets onderdak. Na de oorlog 
concludeerde een Amerikaanse econoom dat de 
bombardementen van burgerdoelen misschien wel de 
grootste misrekening van de oorlog waren geweest. 
Waar mensen dachten dat de beschaving een flinterdun 
laagje was, bleek die dik te zijn als eelt. 
 
Zou Jezus dit in gedachten hebben gehad? De 
veerkracht van mensen en de hulp die men elkaar 
geeft, wanneer de nood echt hoog is? ‘Gelukkig wie 
met leegte te maken hebben, want zij zullen God zien.’ 
Bregman zou hier denk ik niet het woord ‘God’ in de 
mond nemen. 
Jezus wel. 
 
Met Jezus kunnen wij God zien in de leegte. Veerkracht 
en mededogen en liefde in mensen – ze laten ons zien 
hoe God aanwezig is. 
Vrijdag stond het dorp vol partytenten. Het zag er 
feestelijk uit. 
Een partytent bij huisartsenpraktijk Parklaan en bij De 
Haen, compleet met dranghekken en schildjes die je 
oproepen 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Het 
was ongewoon druk en gezellig. Veel mensen maakten 
een praatje met elkaar, wachtend op hun beurt voor de 
griepprik. 
Een partytent bij Happy Food en bij bakkerij Toebast, 
speciaal voor de klanten die buiten in de regen moeten 
wachten. 
Een partytent bij Sunreflex waar Jacoliem Dekker 
oliebollen en appelbeignets verkoopt. Flink prijzig, want 
met een goed doel: ondersteuning van de horeca. Voor 

wie dit gemist heeft, komend weekend zijn ze er 
misschien weer! 
 
En zo is er heel veel meer te benoemen. Leegte die op 
iets goeds uitloopt. Leegte die mensen bij elkaar 
brengt. 
Ik denk aan Alice en Wilma, Rinse en Martine: dichter 
bij elkaar dan ooit sinds het overlijden van hun moeder 
Mattie. 
Ik denk aan Marieke Jonker die me vroeg of ik haar op 
een of andere manier kon helpen haar plan onder de 
aandacht te brengen. Als evenementenorganisator is ze 
nu werkloos. Ze benut haar tijd door vrijwillig 
budgetcoach te zijn in haar woonplaats Amsterdam. Na 
het afbranden van vluchtelingenkamp Moria vroeg ze 
zich: zou ik daar iets kunnen betekenen? Ze vond een 
manier. Op 15 november gaat ze er voor tien dagen 
naar toe. Om daar als vrijwilliger te doen wat ze kan. 
Ik denk ook aan het programma dat sinds 19 oktober 
aansluit aan het 8 uur journaal: ‘we houden vol’. 
Verhalen van veerkracht; van mensen die een tik 
hebben gehad van de coronapandemie, maar een 
manier hebben gevonden om op te staan. 
 
Het feest van Allerheiligen vraagt om voorbeelden. 
Voorbeelden van mensen die de zaligsprekingen waar 
maken. 
Die voorbeelden, het zijn heel gewone mensen zoals 
wij. We zien ze in al hun kleuren verbeeld in de 
liturgische vormgeving. Dicht staan ze om elkaar heen. 
Zoals wij dat fysiek zouden willen, en zoals we dat ook 
feitelijk doen in onze gedachten en onze daden. 
Hun namen staan niet in de geschiedenisboeken. Hun 
daden staan nergens opgetekend. Behalve in het hart 
van hun medemensen – en bij God. 
 
 
Lied: ‘Aan het einde van het leven’ 
(t. Marijke de Bruijne, m. Chris van Bruggen; uit 
‘Aanwezig – oratorium voor Pinksteren’)  
 


