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Zondag 2 november 2014 

 zondag na Allerheiligen 

 gedachtenis van de gestorvenen 

 
 

Lezing uit de profetie: Jesaja 60,1-3.15-22 

Evangelie: Matteüs 5,1-12 

 

Acclamatie: “Dit ene weten wij” 

(Verzameld Liedboek p. XIV) 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Dat was een forse inzet, aan het begin. Dat lied 

dat we zongen. 

De melodie kennen we. Maar deze woorden komen 

in onze kerkdiensten niet zo vaak langs. Ze lijken 

vooral in de Duitstalige kerken te worden 

gezongen: daar is “Ich steh vor Dir” verreweg het 

meest geliefde lied van Huub Oosterhuis. 

Hebben we gehoord wat we zongen? 

 

Het lied windt er geen doekjes om. “Ik sta voor U 

in leegte en gemis.”  

We denken als vanzelf aan de mensen, die wij 

vandaag gedenken. Onze geliefde doden. Van het 

afgelopen jaar – maar ook van eerder. Mensen die 

we missen. En die we misschien niet kúnnen 

missen. 

Maar het lied gaat niet enkel over hen. Het gaat 

over ons. Het gaat over onze eigen dood. 

 

“Dood is mijn lot”, zongen we. Veel is onzeker in 

het leven, behalve één ding: we gaan allemaal 

dood. 

Dood. Niet iets waar we graag over nadenken. Wel 

iets waar we voortdurend mee geconfronteerd 

worden. Soms lopen we ervoor weg. Soms kunnen 

we dat niet, moeten we de dood wel onder ogen 

zien. Staan we wel eens stil bij de dood op een 

moment dat het niet hoeft? 

 

De teruggekeerde ballingen zien verwoesting en 

dood overal om zich heen. Palestina is onder de 

voet gelopen. De bewoners zijn speelbal van de 

machtsspellen van omringende wereldmachten. De 

wederopbouw is een wanhopig makend karwei. 

Brengen we ons de beelden te binnen van het 

verwoeste Homs in Syrië - dan kunnen ons daar 

iets bij voorstellen. De puinhoop. De 

troosteloosheid. 

 

Dood is ons lot. 

Toch is er rond de dood wel veel veranderd. Nog 

niet zo heel lang geleden was de dood vooral 

omgeven door somberheid. Een asgrauwe deken 

hing over sterven en rouw. Kinderen werden uit de 

buurt gehouden. Zwart was de enige kleur. Voor 

een uitvaart stond alles bij voorbaat vast. Erover 

praten deed je niet. Je kon hoogstens fluisteren 

over de dood. 

Daar zijn we van losgekomen. We praten vrijer 

over de dood. Wie ziek is, probeert zich er vaak op 

voor te bereiden – zodat straks de nabestaanden 

niet alles hoeven te bedenken. Zo zijn Jan en Elly 

Stomphorst met het afscheid bezig; en Jan 

Duijnhouwer en Lenie van der Laan. Een moeilijke, 

zware klus. En tegelijk goed. 

We mogen bij een uitvaart veel zelf doen en zelf 

invullen. We durven te spreken van een 

dankdienst, wanneer we iemand moeten 

begraven: we zijn immers dankbaar voor wie 

iemand was. Voor wat zij of hij heeft betekend. We 

spreken zelfs over de tekortkomingen van de 

overledene. Soms met ingetogen humor. Bijna 

altijd met compassie. Niemand is immers perfect. 

En allemaal hebben we onze thema’s, onze 

zwakheden, die ons een leven lang vergezellen. 

De dood is in een ander kader komen te staan. 

Magere Hein zorgt niet enkel voor verdriet en 

somberheid, hij verbindt ons ook met elkaar. 

Dikwijls voel je bij een uitvaart een warme stroom 

van echt medeleven. De dood is een beetje van 

zijn sokkel van ongenaakbaarheid gestoten. Is 

‘gewoner’ geworden. 

 

Maar kunnen we ‘wonen’ in de dood? Wennen we 

er ooit aan? De christelijke traditie kent een 

symbool dat bij uitstek aan lijden en dood 

herinnert – het kruis. Ik weet wel, dat symbool 

verwijst ook naar opstanding uit de dood; maar 

onze directe werkelijkheid is geen opstanding uit 

de dood. Die is lijden en sterven. De dood als ons 

lot. Hoezo opstanding, als ik afscheid moet nemen 

van het leven? Als ik afscheid moet nemen van wie 

mij lief is en zonder wie ik geen zin meer in mijn 

leven zie? Kom mij niet aan met de opstanding. 

Kom mij ook niet aan met de dood als iets wat 

doodgewoon is. Voor mij overheerst het 

schrijnende, dagelijkse gemis. Hoe dapper ik ook 

probeer iedere dag weer op te staan. God, ik sta 

voor U in leegte en gemis. Dood is mijn lot, hebt 

Gij geen andere zegen? 

 

Ook Jezus was niet bij machte de dood uit te 

bannen. Hoe je de verhalen ook opvat: alle 

mensen die hij genas, zijn gestorven. Alle doden 
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die opgewekt werden, daalden weer af in het graf. 

Leegte en gemis waren doodgewoon, ook toen. 

Hoe kon hij dan toch die woorden spreken, die we 

hoorden? Die ‘zaligsprekingen’, zoals we ze 

doorgaans noemen. “Gelukkig ben je,” vertaalt de 

NBV. De Bijbel in Gewone Taal heeft er nog weer 

andere woorden voor: “Het echte geluk is voor…” 

“Voor mensen die weten dat ze God nodig 

hebben.” 

“Voor mensen die verdriet hebben.” 

“Voor mensen die vriendelijk zijn.” 

 

Eén ding is wel duidelijk: evenredig is het in onze 

werkelijkheid niet. De werkelijkheid is niet ‘eerlijk’. 

De mate waarin je het goed hebt is niet 

omgekeerd evenredig met de hoeveelheid verdriet 

die je te verwerken krijgt. Of recht evenredig met 

je eigen goede daden, zoals vriendelijkheid en 

eerlijkheid. De werkelijkheid is geen optelsom: 

zoveel gram goede daden levert zoveel gram geluk 

op. Dus dat kan Jezus hier niet bedoelen. Wat zegt 

Jezus er dán mee? 

En neem de profetie van Jesaja: God zal licht laten 

schijnen in het donker. Waar, en wanneer, en hoe 

zien we dat dan? Waar zien we licht in puinhopen 

als die van Homs? Ook ons leven kan een donkere 

plek zijn, een puinhoop van scherven. Waar is het 

licht? 

 

Het evangelie zegt: het licht is te vinden in de 

dagelijkse werkelijkheid. Of liever: in het 

aanvaarden daarvan. Dat maakt ons vrij. Dat 

brengt licht. 

Jezus wijst op de werkelijkheid. Onze realiteit is er 

met regelmaat een van verdriet. Van lijden. Van 

onrecht en van verlangen naar rechtvaardigheid 

en vrede waar die ver te zoeken zijn. Van behoefte 

aan integriteit en eerlijkheid waar corruptie en 

oneerlijkheid machtig zijn. Het gaat erom die 

werkelijkheid onder ogen te zien. Zoals we in de 

laatste tientallen jaren de dood steeds een beetje 

meer onder ogen zijn gaan zien. Daardoor is de 

dood van zijn schrikwekkende voetstuk afgevallen. 

Daardoor beleven we soms diepe verbondenheid 

met elkaar, juist op de momenten waarop we het 

meest verdrietig kunnen zijn. 

 

Het is de realiteit van het verdriet, die het ons 

mogelijk maakt vreugde te beleven. 

Het is de realiteit van onze sterfelijkheid, die het 

ons mogelijk maakt van het leven te genieten. 

“Gelukkig wie nederig van hart zijn,” staat in de 

nieuwe Bijbelvertaling. “Het echte geluk is voor 

mensen die weten dat ze God nodig hebben,” 

vertaalt de Bijbel in Gewone Taal. Misschien is dat 

wel zo. Juist waar het de dood betreft, staan we 

immers als mens met lege handen. Voor alle 

mogelijke problemen vinden we oplossingen, maar 

niet voor het probleem ‘dood’. De dood betekent 

een grens. Een grens aan onze bijna onbeperkte 

mogelijkheden als mens. Tegen de dood kunnen 

we niks uitrichten. 

Dat maakt ons nederig. Dat maakt dat we beseffen 

dat we God nodig hebben. God die ons troost. God 

die in ons werkt, wanneer we uit het verdriet 

omhoog proberen te krabbelen. God die ons leert 

geloven dat dat kan. God die ons helpt opstaan. 

 

Ik moet denken aan iemand die nog niet zo lang 

geleden zijn vrouw verloor. Hij mist haar vreselijk. 

Gelukkig heeft hij een lieve zus en zwager en een 

fijne broer en schoonzus en zorgzame kinderen. 

Voor oudjaarsavond was hij door zijn zus en 

zwager uitgenodigd. “Ik kom graag,” had hij 

gezegd. “Maar om kwart voor twaalf wil ik thuis 

zijn.” Dat vonden ze niks. Maar hij hield voet bij 

stuk. En om kwart voor twaalf ’s avonds was hij 

alleen thuis. “Dat was zo goed,” vertelde hij later. 

“Ik was helemaal alleen met mijn gedachten. En 

met het gemis. Dat was wel verdrietig. Maar het 

was niet erg. Ik had dat nodig. In mijn huis alleen 

zijn, met haar.” 
“Het echte geluk is voor mensen die verdriet 

hebben. Want God zal hen troosten.” 

 

Lied: “O Jezus, hoe vertrouwd en goed”: lied 512 

(t. John Newton, vert. Willem Barnard, m. 

Alexander Robert Reinagle) cantorij: 


