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Uitleg en verkondiging vanuit Genesis 50:22-26 en Lucas 7:11-19 

Eeuwigheidszondag – gedachtenis van de overledenen 

(ds. Simon Dingemanse, 20 november 2022, Buurtkerk Noordwijk) 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

Misschien vindt u het wel vreemd dat ik dat evangelieverhaal over de opwekking van een 

jongen heb voorgelezen…op deze zondag gedenken wij hen die overleden zijn en een aantal 

van u is daarom ook bewust naar de Buurtkerk gekomen…en dan zo’n verhaal: misschien 

voelen de meesten van ons diep in hun hart dan dezelfde reactie: het is niet te geloven, het is 

ongelofelijk… onwerkelijk ook… 

 

Dat was ook mijn eerste gedachte…dat komt omdat wij in een wetenschappelijke wereld zijn 

opgegroeid en zo’n verhaal totaal haaks staat op onze ervaring…op onze ervaring dat als 

iemand gestorven is, dat dat definitief is…dat is immers ook het harde en wrede en pijnlijke 

en verdrietige van de dood, niet waar…en daarom groeit het gemis naarmate de dagen zich 

aaneenrijgen…het komt dus onwerkelijk en volkomen onnatuurlijk over: dat een jonge knaap 

die gestorven is, opgewekt wordt en leeft… 

 

Toch heb ik dit gedeelte bewust uitgezocht voor deze zondagmorgen…het stond niet op het 

leesrooster of iets dergelijks…en ik realiseer me heel goed dat ik daarmee een moeilijk 

verhaal heb gekozen… 

 

Ik weet dat er door dat verhaal ogenblikkelijk van alles op gang kan komen bij u en u en 

jou…en mij…er komen dan allerlei herinneringen bij je boven…of ervaringen van nog maar 

kort geleden… waarbij je zelf op de een of andere manier de dood ontmoet hebt…en dat kan 

de pijn en het verdriet dan weer extra oproepen… 

 

Daarnaast is het dan ook nog zo dat we elke dag via de media met de dood geconfronteerd 

worden…zo hard, zo wreed en nietsontziend…in Oekraïne is het aan de orde van de 

dag…maar ook in Nederland…elk jaar sterven vijftig kinderen door kindermishandeling…en 

er zijn veel arbeiders gestorven door slavenarbeid in Qatar…we kunnen een hele lange lijst 

maken van mensen die gedood worden door de wreedheid van anderen…en dan hebben we 

het nog niet over al die dieren… 

  

En nu vanmorgen dit evangelieverhaal…waarom?...omdat…het gaat over Jezus die de dood 

ontmoet…en als Jezus de dood ontmoet, dan moet het wel een Paasgebeuren worden…dan 

moet het wel gaan over een gebeuren, waarin Gods werkelijkheid binnendringt in onze 

werkelijkheid, hoe onmogelijk het ons ook voorkomt…dan kan het niet anders of we worden 

overrompeld door het Koninkrijk van God, zo rakelings dichtbij opeens… 

 

Daarom wil ik graag, heel graag, met u en jou de stap wagen om even met Jezus mee te reizen 

in dat verhaal van vanmorgen…juist nu…dat doen we natuurlijk struikelend en strompelend, 

maar toch: met Jezus meereizen… naar Jeruzalem, want daarheen gaat de weg van Jezus…en 

u weet ook wel: Jeruzalem is de plaats waar Jezus gedood zal worden…Jezus die de 

eniggeboren zoon van God wordt genoemd…én: Jeruzalem is de plaats waar zijn verdrietige 

en angstige leerlingen ontdekken dat Hij is opgewekt en leeft, ondanks zijn dood… misschien 

is dit schokkende gebeuren bij Naïn wel een ouverture…een voorspel van Jezus’ eigen 

Paasweg…  
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Er is al het nodige gebeurd op die weg voordat Jezus in Naïn aankomt…hij heeft vlak 

daarvoor een knecht van een romeinse hoofdman het leven gered…en hij heeft woorden 

gesproken die je hart raken…woorden als ‘wees barmhartig zoals jullie (hemelse) Vader 

barmhartig is’ en nog een ander woord dat op het eerste gehoor nogal vreemd overkomt: 

‘Gelukkig jij die nu huilt, want je zult lachen’… 

 

Dit soort daden en woorden van Jezus hebben een beweging in gang gezet…er zijn daardoor 

allerlei mensen die nu met Jezus meereizen…en daarom is het belangrijk dat wij dat ook 

proberen te doen…wij voegen ons in die beweging van barmhartigheid…die beweging waarin 

zwaar belaste mensen weer recht op hun benen worden gezet en huilende mensen weer 

kunnen lachen…we zouden het een echte…bevríjdingsbeweging kunnen noemen… 

 

Het is een beweging met veel mensen, zo staat er…maar: dan zien we, als die beweging de 

stad Naïn nadert, dat er vanuít die stad een tegenovergestelde beweging op gang is 

gekomen…ook een grote beweging…rond een jongen die gestorven is, de eniggeboren zoon 

van zijn moeder die weduwe is… 

 

Zo komt daar vanuit de stad een trieste optocht van de dood…een wenende weduwe die 

dubbel te lijden heeft: ze heeft naast haar man nu ook haar eniggeboren zoon verloren en nu 

haar zoon er niet meer is, is er niemand meer die in haar levensonderhoud kan voorzien…ze is 

niet alleen intens verdrietig, maar leeft opeens ook in een toestand van rechteloosheid…geen 

enkele zekerheid meer op een leefbaar leven…zoiets zou je ook woedend en verbitterd 

kunnen maken, want ingrijpende verliezen kunnen van alles in je losmaken…dat weten we 

allemaal… 

 

Ziet u die twee bewegingen voor u?...en jij?...De optocht rond Jezus die de weg van 

gerechtigheid en barmhartigheid gaat en woorden van leven spreekt…op weg naar de 

stad…en de optocht van de stad af: de optocht rond de dode…met een weduwe in een situatie 

van rechteloosheid en troosteloosheid…die twee optochten komen elkaar tegen…dat moet je 

je visueel proberen voor te stellen…als in een film… 

 

Die twee bewegingen kunnen elkaar toch niet zomaar passeren…dat móet toch wel een 

confrontatie worden…een ontzettende kortsluiting…hoe moet het nu met die radicale, 

tegendraadse en hartverwarmende woorden van Jezus: ‘Wees barmhartig, zoals jullie 

(hemelse) Vader barmhartig is’…en: ‘Gelukkig jij die nu huilt, want je zult lachen’,?... 

 

Hier is sprake van hoogspanning…maar dan staat er: ‘Als de Heer haar ziet’ – de Héér, in dat 

woord ‘Heer’ klinkt de bevrijdende naam van God door – ‘als de Héér haar ziet, raakt alles in 

Hem over haar bewogen’ – in het Grieks klinkt daar een woord dat met je ingewanden en met 

de baarmoeder te maken heeft… dus Jezus vereenzelvigt zich helemaal met die weduwe: haar 

hart is zijn hart, haar schoot is zijn schoot, haar verdriet is zijn verdriet, Hij krijgt er buikpijn 

van, zou je kunnen zeggen – en dan zegt Hij: ‘Ween niet!...Huil maar niet.’… 

 

En ‘Hij komt er op af en grijpt de open kist vast en de dragers blijven stilstaan’…we moeten 

al die woorden goed tot ons door laten dringen: Jezus ziet en wordt met ontferming bewogen 

en komt erop af…het is alsof je de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan hoort: die zag 

een mens half dood langs de kant van de weg liggen en werd met ontferming bewogen en 

ging erop af… 
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En Jezus pakt de doodskist vast, terwijl je dat niet hoort te doen, want dan word je onrein voor 

het besef van die tijd, maar wat kan het Hem schelen…’Hij pakt de dood aan’, zo kun je het 

ook lezen…Jezus maakt in zijn verzetswerk, in zijn ‘opstandigheid’ vuile handen… 

 

En de dragers staan stil….de beweging van de dood komt tot stilstand…en dan zegt Jezus 

tegen die jongen iets volkomen onnatuurlijks: Sta op…sta op…en blijkbaar is dat een 

lichtgevend scheppingswoord, want die jongen komt overeind en begint te spreken…hij 

begint te spreken…met andere woorden: de dood heeft niet het laatste woord, maar 

opstanding… 

 

En dan gééft Jezus de jongen aan zijn moeder…’gelukkig jij die nu huilt, want je zult 

lachen’… en er wordt recht gedaan aan haar…nu is er weer iemand die voor haar kan 

zorgen…hier voert barmhartigheid dus de boventoon…dat kenmerkt de beweging rond een 

bewogen Jezus… 

 

U en jij snappen ook wel dat Lucas dit verhaal vertelt om ons over Pasen te vertellen…er 

waren afgelopen jaar de nodige uitvaartdiensten in deze Buurtkerk…en ook in de Oude 

Jeroenskerk en in De Vinkenhof…en steeds brandde de Paaskaars…we gaan hier in de kerk 

niet afscheid nemen van lieve medemensen zonder de brandende Paaskaars, zonder 

Paasgetuigenis…zonder Jezus die de dood een halt toeroept… 

 

We gaan hier geen mensen gedenken zonder beroep op de liefde van God die de dood zijn 

laatste woord ontneemt…want wat zeggen de mensen na deze opwekking?...ze zeggen niet 

‘Geprezen zij de Heer, want de jongen van Naïn is opgestaan’?...Nee, ze roepen: ‘Geprezen 

zij de Heer - de Enige, de God van Abraham, Izaäk en Jakob - want een groot profeet is bij 

ons opgestaan. God ziet naar zijn volk om!’… 

 

Naast de harde werkelijkheid van de dood…die dood die zo werkelijk is en vaak ons leven 

ondermijnt en ons hart vol tranen giet…naast de wreedheid van de dood in Oekraïne en 

Nederland en Qatar waar dan ook leggen we het verhaal van de Levende, van het ware 

leven…het levende Woord van God dat dwars door de dood heen toekomst geeft…het is 

wetenschappelijk natuurlijk dwaasheid… natuur-lijk – als het om onze eigen natuur gaat - is 

het dwaasheid…we hebben het net gezien in de natuurbeelden: alles wat ontstaat, vergaat 

vroeg of laat… 

 

Maar de bijbelse verhalen spreken over een heilzaam dwaas vertrouwen…het vertrouwen dat 

Gods werkelijkheid onze werkelijkheid ten diepste vasthoudt… het vertrouwen dat als wij 

sterven wij desondanks mogen leven bij God…de dood brengt ons niet definitief tot zwijgen, 

nee, wij blijven in gesprek met onze Schepper…met de Enige, de God van Israël, wiens liefde 

oneindig is…onze lichamen vergaan, maar wie wij mogen zijn als kinderen van God…dat 

blijft bewaard in Hem… 

 

Daarvan klinkt ook al iets door in het verlangen van Jozef…Jozef wil dat als zijn familie naar 

het beloofde land trekt, dat zijn gebalsemde lichaam wordt meegenomen om daar begraven te 

worden…Jozef wil ook als gestorvene mee in de bevrijdingsbeweging naar het goede land, 

want alleen zo komt hij tot zijn recht…hij heeft immers ervaren dat God door de diepte heen 

met hem was… 

 

U begrijpt het wel, denk ik: het grote verlangen van de kerk is dat deze dienst van gedenken 

ook een beweging vol vertrouwen kan zijn…een geloofsbeweging, een verzetsbeweging tegen 
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onrecht en onbarmhartigheid…een protestoptocht tegen onverschilligheid en machtsmisbruik 

en geweld…kortom: een opstandige beweging die de dood niet het laatste woord geeft…en 

dan niet krampachtig, maar in vertrouwen en met volharding… 

 

Laten we deel uit willen maken van die geloofsbeweging…dat je recht wil doen aan hen die 

gestorven zijn…recht wil doen aan mensen die leven met een diep gemis…dat je 

barmhartigheid gestalte wilt geven…dat je hen die huilen wilt troosten en bijstaan met de 

bedoeling dat er ook weer een lach op hun gezicht kan komen…al is het maar een glimlach… 

 

Ik weet het: het is en blijft een moeilijk verhaal…maar het is ook een verhaal dat ons wil 

voeden met Paasvertrouwen en het is een verhaal dat ons een diepgaande vraag stelt: Wat 

beweegt u, jou en mij in dit leven?...Bij welke beweging sluit je je aan? Amen.    


