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Preek voor de gedachtenisdienst over Jesaja 60 en Mattheüs 5:1-12 
Gehouden op zondag Voleinding, 20 november 2022 in de Oude Jeroenskerk te Noordwijk 

Gemeente van Christus, 

Iedereen weet wat verdriet is. Niemand danst het leven door zonder ooit een traan te laten, 
zonder afscheid te moeten nemen, zonder pijn. Geen leven blijft onaangetast door de dood van 
dierbaren. Velen van u hebben in het voorbije jaar de pijn en het gemis van zo’n ultiem afscheid 
moeten ervaren. En ook in mijn familie heeft de dood het afgelopen jaar verschrikkelijk 
huisgehouden. Als ik dus nu enkele woorden over leegte en verdriet ga zeggen, dan is dat vanuit 
een gedeelde, doorleefde ervaring. 

U weet hoe dat gaat: hoe je het soms heel lang kan wegstoppen, net doen alsof er niets aan de 
hand is – en hoe het jou ineens weer kan overspoelen, pijnlijk kan openbreken als een oud 
litteken. U weet hoe verdriet je eenzaam kan maken. U weet hoe er bij verdriet bijna altijd ook iets 
van boosheid is: ‘wáárom uitgerekend hij/zij, wáárom uitgerekend ík’? U weet hoe bij rouw ook 
allerlei andere gevoelens een rol kunnen spelen: spijt bijvoorbeeld, ‘had ik toch maar….’! 

Nee, verdriet is niet zoiets simpels als een potje huilen, en dan weer verder. Het donker kan 
oppermachtig lijken. De leegte blijft. 

Een directe oproep zoals Jesaja hem doet, kan dan verkeerd vallen. “Sta op en schitter, je licht is 
gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer”, daar heeft iemand die gevangen is in het duister 
van rouw en gemis, niet veel aan. Zeker, het klinkt mooi en wat zou je vurig wensen dat het waar 
was! Maar weerstand, ja misschien zelfs hoon zou ik net zo een al te begrijpelijke reactie vinden. 
‘De luister van de Heer? Nou, laat eens zien, waar is hij dan in mijn verdriet, in mijn leven? Ík kan 
hem nergens ontdekken!’ Dat geldt ook voor de zaligspreking van Jezus: “Gelukkig de treurenden, 
want zij zullen getroost worden” – want zaligheid en geluk zijn meestal zo ongeveer de laatste 
gevoelens die rouwenden ervaren. Toch blijft de toezegging: “jullie zullen getroost worden” een 
mooie, hoopgevende belofte. Hoe zal dat gaan? Getroost? Door wie? En hoe? De theoloog en 
verzetsstrijder Dietrich Bonhoeffer heeft deze vragen in 1944 in een brief aan een rouwende 
vriend zo beantwoord: 

Hou je van iemand en ben je door de dood van elkaar gescheiden, dan is er niets en niemand op de 
wereld die de leegte vullen kan. Probeer het niet, het zal jou niet lukken. 
Aanvaard het gemis. Dit klinkt hard, maar het is een grote troost. Zolang de leegte duurt, blijf je 
met elkaar verbonden. Zeg niet: God zal de leegte vullen. Want, geloof me, hij zal het niet doen. Hij 
vult de leegte niet, om, al is het in pijn, de band tussen jullie te bewaren. 
Hoe mooier en rijker onze herinneringen, des te zwaarder valt de scheiding. Maar dankbaarheid zal 
de pijn van de herinnering in stille vreugde veranderen. Het mooie van vroeger is dan geen doorn in 
het vlees meer, maar een kostelijk geschenk dat je met je mee mag dragen. Maar lever jezelf nooit 
volledig eraan uit, blijf niet graven in je herinneringen; doe het maar mondjesmaat, van tijd tot tijd. 
Ook een kostbaar geschenk bekijk je slechts op bijzondere momenten. Je koestert het als een 
verborgen schat, als een veilig bezit. 
Als je zo met je herinneringen omgaat, zal het stukje bij beetje weer Pasen voor je worden. Dan 
wordt het verleden steeds meer een bron van nieuwe kracht en duurzame vreugde. 

Nee, verdriet is niet op te lossen met een paar daagjes er tussen uit, een grote reis, een nieuw 
project en ook niet met een fraaie preek…. Er is maar één ding dat het dragelijk maakt, en dat is 
aanvaarding. Tenminste, dat zegt Bonhoeffer, en ik denk dat hij gelijk heeft. Alleen zal ik het in een 
rouwgesprek natuurlijk niet in mijn hoofd halen, om gewichtig tegen iemand te zeggen: “aanvaard 
je verdriet nu maar, dan komt alles wel weer in orde”. Aanvaarding doe je niet in opdracht, je kan 
het niet eens beslissen of er veel voor doen. Aanvaarding is iets dat je wordt gegeven, wat je 
overkomt, iets dat langzaam moet groeien, bij de één langzamer, bij de ander sneller. Dat hangt 
van je leeftijd af, van je karakter, of van de grootte van het verdriet. Maar toch, in het aanvaarden 
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zit de sleutel. Aanvaarding brengt rust, ontspanning, door het gemis een zinvolle en waardevolle 
plek toe te kennen. Aanvaarding maakt het leven met verdriet en leegte weer leefbaar. 

Er zitten soms van die rare ideeën in ons hoofd, die die aanvaarding moeilijk of zelfs onmogelijk 
maken. Eén zo’n hardnekkig idee is, dat pijn en verdriet niet bij het leven horen. We accepteren 
alle goede dingen van het leven als vanzelfsprekend, en bij de kwade dagen gaan we meteen 
steigeren: ja, maar dít hebben we toch niet verdiend?! Nee, klopt, dat heb je niet verdiend, 
niemand heeft pijn en verdriet verdiend, net zomin als al dat goede. Het gebeurt, zo is het leven. 
En het is ook niet rechtvaardig of eerlijk, want het leven IS niet rechtvaardig en eerlijk. Ja maar, 
zegt u dan misschien, en God dan? Regelt God dat dan niet allemaal, en is hij dan geen 
rechtvaardige, eerlijke God? Hier klopt toch iets niet! Niet voor niets is rampspoed voor sommigen 
de aanleiding om hun geloof vaarwel te zeggen: ‘ik geloof niet meer in een God, want áls Hij zou 
bestaan, dán…!’ 

Ja, wat dan? Zou het leven dan uitsluitend rozengeur en maneschijn zijn? Of bestaat God, maar 
werkt Hij of Zij of Het anders dan je misschien altijd gedacht had? God is er níet, om ervoor te 
zorgen dat je leven gladjes zal verlopen. Dat zien we dagelijks om ons heen en in ons eigen leven. 
Maar wat wel waar is: God is er om jou te troosten in je verdriet. “U bent mijn toevlucht”, staat in 
de psalmen, “u zult mij redden, mij sterken en nieuwe moed geven” (Ps 31:4.5; 91:2). En 
Bonhoeffer zegt: God vult de leegte niet – maar dankbaarheid zal de pijn van de herinnering in 
stille vreugde veranderen.  

Dankbaarheid, denk je dan, dankbaarheid, waarvoor? Voor wie nog niet heeft aanvaard, is 
dankbaarheid een station te ver. Ook al het verdriet heeft bestaansrecht, het is een fase die je niet 
kan en niet mag overslaan. Het heeft weinig zin om jezelf met de tranen in je ogen tot 
dankbaarheid te dwingen: ‘ik moet dankbaar zijn’. We moeten helemaal niks, we zijn zoals we zijn. 
Zeker in het begin maar soms later ook ineens weer even is de herinnering aan wat je verloren 
hebt een pijnlijke doorn in het vlees. En net als de pijn van een kind met een open knie verdient 
deze pijn aandacht en liefde. Pas later kan de herinnering een kostelijk geschenk worden, dat je 
met je mee gaat dragen, en op bijzondere momenten weer even bekijkt. Met verdriet – en met 
dankbaarheid. En dat is een totaal ander gevoel dan dat allereerste verdriet. 

En God? Speelt die daar dan nog een rol in? De Bijbel is er duidelijk over: in pijn en verdriet mogen 
we een beroep doen op God. Op zíjn troost, op zijn ontferming, op zijn liefde en kracht. En het is 
ook een duidelijke ervaring van heel veel mensen, dat het werkt. Zo’n gebed, precies zoals de 
dichter in de Bijbel dat 2500 jaar geleden ook al deed, en zoals mensen dat over de hele wereld tot 
op de dag van vandaag nog steeds doen, zo’n gebed is nooit voor niets. Mensen scheppen nieuwe 
moed, ze vinden de kracht om door te gaan, ze voelen zich soms op een wonderlijke manier 
getroost. Zij het in hun gevoel of door iets wat gebeurt, zij het door mensen om hen heen die hen 
troostend bijstaan of door een visioen of een stem van God. Nooit zal ik het vroege telefoontje van 
de rouwende mevrouw na meerdere bezoeken vol pijn en verdriet vergeten. Opgewonden riep ze 
uit: “ik had het niet voor mogelijk gehouden, maar net werd ik daadwerkelijk met het gevoel 
wakker dat het goed gaat met Joop, dat ik toch door kan gaan, ook zonder hem. God zij dank!” 

En zo kan verdriet zelfs de weg openen naar een ontmoeting met God. Niet met God als de grote 
verre machtige marionettenspeler, maar met God als de trouwe, de troostende, de ontfermende 
weggenoot, als degene die jou helpt om in je leven weer nieuwe bronnen van kracht en vreugde 
te ontdekken. Het kan stapsgewijs gebeuren, met vallen en opstaan, of als een plotselinge 
openbaring: Je merkt er iets van, je houdt op met je verzetten, het waarom wordt steeds ieler, 
steeds zwakker, steeds stiller. Dankbaarheid overkomt je en nieuwe kracht. En ook al weet je niet 
hoe, je ontdekt dat God bestaat, als bron van deze kracht, als bron van het licht dat jouw 
duisternis eerst zachtjes binnensluipt en dan doorstraalt. Op die manier kan het dus wel kloppen 
wat Jesaja ons toeroept: “Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de 
Heer!” 

Amen. 


