
 
Zondag 6 februari 2022 

zesde na Epifanie 

 
 

Lezing uit het eerste testament: Klaagliederen 3,17-

26.31-32 

Lied: ‘Bless the Lord, my soul’ (t. Jacques Berthier, t. 

Psalm 103,1-2; lied 103e)  

Evangelielezing: Johannes 11,1-16 

Lied: ‘Als Gij er zijt’ (t. Willem Barnard, m. Willem Vogel; 

lied 948)  

 

Overweging 

 

Willem Barnard overleed in 2010, 90 jaar oud. 

Zijn gedichten lijken te veranderen naarmate hij ouder 

werd. Zoals we zien in het lied dat we zongen: ‘Als Gij er 

zijt’. Hij schreef het voor de bundel ter gelegenheid van 

het 25-jarig ambtsjubileum van Dirk Monshouwer, 

predikant in de Eshofgemeente van 1975 tot aan zijn 

dood. Barnard schreef het in 2000 – Dirk was toen al 

ziek. Hij heeft het verschijnen van de bundel niet meer 

meegemaakt. 

 

De sfeer van het lied is moeilijk te vatten. Er klinkt 

zoveel in door. Het gedicht is diffuser dan eerdere 

gedichten van Barnard. 

Er klinkt vertrouwen. In het noemen van de Naam, 

onder andere. Als een belijdenis. Zó gelooft de dichter 

in God: ‘laat ons er zijn met U die was, die is, die komen 

zal ten laatste, ten eeuwigste.’ 

En tegelijk klinkt er twijfel. Twijfel zet de toon in de 

eerste regel: ‘Áls Gij er zijt…’  

Er is vasthoudendheid. Eén doorlopend gebed is dit 

lied. Een gebed dat aandringt bij God om zijn naam 

waar te maken: wees er! ‘Als Gij er zijt, wees dan 

aanwezig!’ 

Er is ook beklemming. Een gevoel van urgentie. Het 

moet niet te lang meer duren allemaal. ‘Kom dan, wij 

zijn ten einde raad!’ 

Er is intimiteit. Nabijheid. ‘Geef ons de schaduw van uw 

hand om in te schuilen.’ Ik kijk naar het beeld dat Nel 

van Rietschoten maakte. Een hoofd dat te zwaar is om 

overeind te houden. De hand die het hoofd draagt. De 

andere hand, die ondersteunend en beschermend om 

de rechter elleboog is geslagen. Geborgenheid – zoals 

bij God. 

Je hoort de nabijheid ook in de retorische vraag: ‘Gij 

kunt U toch in ons verplaatsen?’ Want is dat niet waar 

het in het hele verhaal over Jezus om gaat? Om jou, 

God, jij die in ons woont? Om jou, jij die ons bestaan 

van binnenuit kent? 

 

En lied vol vragen, vol onzekerheid, tegelijk vol 

vertrouwen; een lied van angst, tegelijk van intimiteit 

en rust… Het weerspiegelt de woorden uit de 

Klaagliederen. Een klaagzang gericht tot God. Een kreet, 

ontstaan in een tijd van dood, wanhoop, kaalslag. 

Een persoonlijke kreet ook. De dichter klaagt over de 

ellende die God over hem heeft uitgestort: 

‘Ik ben de mens die te lijden heeft onder de stok van 

zijn toorn. 

Hij dringt me opzij, Hij verscheurt me en verwoest mijn 

leven’… 

 

Een heftige klacht. De schrijver stelt ons daarmee voor 

een vraag die telkens weer opduikt: waar komt het 

kwaad in deze wereld vandaan? 

Over God zegt hij: ‘Als hij leed berokkent, ontfermt hij 

zich ook, zo groot is zijn liefde.’ God die leed 

berokkent… kunnen we daarmee leven…? God die 

vulkanen laat uitbarsten? God die te maken heeft met 

mensen die andere mensen terroriseren? God die de 

hand heeft in ziekte die ons overkomt? God die óns in 

welvaart laat leven, terwijl miljoenen mensen in 

armoede worden geboren en in armoede sterven – 

doet God dat ook? 

We willen graag geloven dat we God kunnen vinden in 

wat ten leven leidt. Dat God is wat het leven zinvol 

maakt. Ik denk dan aan liefde; mildheid; verbondenheid 

met elkaar; warmte; goedheid; vrolijkheid; troost. Maar 

is hij ook aanwezig in het donker? En hoe is hij daar 

dan? 

Als het kwaad niet buiten God om gaat, komt het dan 

van hém? 

En als het kwaad níet van hem komt, hoe zit het dan? 

Hoe heeft God er dan mee te maken? 

 

De antwoorden die de Bijbelverhalen geven, zijn divers.  

De dichter van de Klaagliederen ziet Gods hand in de 

ellende die hem overkomt. Maar spreekt zichzelf ook 

moed in. ‘De HEER bewijst zijn liefde: wij zijn nog in 

leven! Zijn ontferming kent geen einde.’ 

 

Ook het verhaal over Lazarus vertelt ons hiervan. 

Het begint beladen. Er is iemand ziek, zegt Johannes. 

Jezus hoort ervan. 

Hij doet iets wat je niet zou verwachten. Hij hield van 



Martha, Maria en van Lazarus, vertelt het verhaal. En 

toch snelt hij niet naar hen toe om bij hen te zijn in hun 

nood. Was dat omdat hij zich in Judea niet veilig weet? 

Nee hoor, schrijft Johannes. Daar zit hij niet mee. ‘Wie 

overdag loopt, struikelt niet, want hij ziet het licht van 

deze wereld,’ zegt Jezus. Hij lijkt niet bang te zijn. We 

kunnen toch overdag reizen? Dat is veilig genoeg. 

Johannes ziet iets anders in die traagheid. Twee dagen 

laat hij Jezus talmen. Zodat hij op de derde dag op reis 

gaat. Het wezenlijke, het nieuwe, het begin van alles 

vindt immers plaats op de derde dag. Het is de derde 

dag, waarop Gods heerlijkheid zichtbaar wordt. 

 

Maar voorlopig is er vooral verwarring. Onduidelijkheid. 

Onzekerheid. 

Gaan we problemen tegenkomen onderweg? Gaan we 

het redden, deze gevaarlijke weg naar Betanië; deze 

moeizame weg die wij gaan door het leven, vol kuilen 

en hobbels? 

Tomas ziet het somber in. 

En slaapt Lazarus nou? De goede slaap, die zo nodig is 

om te kunnen leven; slaap die krachten doet herstellen, 

basisbehoefte van ons bestaan, zo nodig voor 

genezing? Of… is er geen leven meer voor hem op deze 

aarde? 

 

Verwarring, onduidelijkheid en onzekerheid die ons ook 

ontregelen wanneer we denken over de vraag: wat 

heeft God met het kwaad te maken? 

Ons leven is onzeker. Zekerheid en houvast zoeken we 

en willen we borgen – maar we weten goed dat weinig 

in het leven zeker is. En we zoeken naar God: waar is 

hij? Hoe is hij deel van ons bestaan? 

Stort hij ellende over ons uit, zoals de schrijver van de 

Klaagliederen ervaart? 

 

Ik kijk weer naar het beeld van Nel van Rietschoten. Je 

kunt er iemand in zien die in zichzelf gekeerd naar 

binnen blikt. In rust, in stilte. Je kunt ook zien hoe 

iemand het zwaar geworden hoofd in de hand steunt. 

Mogelijk in diep verdriet. Nel vertelde me dat het 

vandaag de 60ste sterfdag van haar vader is. 60 jaar 

geleden overleed hij, jonge kinderen achterlatend die 

tien jaar daarvoor hun moeder verloren. Waar was toen 

de derde dag? 

 

We gedenken vandaag Bea Verhagen. Ze heeft een 

mooie leeftijd bereikt: 82 jaar. Maar ook veel verdriet 

gekend. 

Nico, haar eerste echtgenoot, kreeg ALS; ze verzorgde 

hem jarenlang, tot aan het einde.  

Ook om zichzelf had ze verdriet. Ze had moeilijke jaren 

als gevolg van Alzheimer, de ziekte die haar geest 

vertroebelde. En er was fysieke pijn door uitgezaaide 

kanker. Haar lijden was moeilijk aan te zien, vertelde 

Frans. Waar was God? Was hij aanwezig als een vuur 

dat verbrandt? Was er ook de schaduw van zijn hand 

om in te schuilen? 

 

Ik denk aan Dirk Monshouwer. Aan hoe hij het 

regelmatig had over de majesteit van God; over het 

ondoorgrondelijke van de Eeuwige. Hoe ‘het Heilige’ 

niet alleen maar leuk en fijn is. Hoe er ook veel 

onbegrijpelijks is aan God. Hoe in feite ook dood iets 

onbegrijpelijks is – en als het onbegrijpelijke dat het is, 

te maken heeft met God die onbegrijpelijk is en alles 

omvat.  

Een God die ervoor zorgt dat de dood niet het laatste 

woord heeft. Ook dát vertelt de bijbel telkens weer. 

 

Wat heeft God met het kwaad te maken? 

Het is een vraag waar we denk ik nooit een eenduidig 

antwoord op krijgen. 

 

Maar misschien is onze uitdaging dan ook niet om dat 

antwoord te vinden. Een systeem waarin alles kloppend 

is gemaakt, blijft mensenwerk en onvolkomen. Daar 

trappen we toch niet in, zou je kunnen zeggen. 

Misschien is onze uitdaging veel meer om telkens weer 

een evenwicht te zoeken. Een balans tussen het 

onbegrijpelijke van God enerzijds – en goddelijke troost 

anderzijds. 

Zoals de balans die Cathy Vincent vond en waar haar 

wandkleden naar verwijzen: dat moment van stilte en 

rust langs een overwoekerd pad, terwijl dichtbij de 

drommen toeristen voor rumoer en drukte zorgden. 

Balans die ik ook zie in het beeld van Nel. Daar zit een 

vogel troostend op de linkerarm. Een vogel, een duif 

misschien wel, beeld van de heilige Geest – van vuur 

dat níet verbrandt. 

Een balans tussen tranen en pijn en teleurstelling 

enerzijds – en anderzijds vertrouwen op de schaduw 

van Gods hand om in te schuilen. Zoals de dichter van 

de Klaagliederen zelf een tegengeluid laat horen: 

‘De HEER bewijst zijn liefde: wij zijn nog in leven! Zijn 

ontferming kent geen einde.’ 

 

Muziek 

 

Lied: ‘Om de mensen, godverlaten’ (t. Margreet 

Spoelstra, m. John Stainer; Zingenderwijs 114) 


