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Lezing 
 Jesaja 60, 1-11.17-22 

 
 

Lied 
 Liedboek 763   Zij zullen de wereld bewonen... 
 
 

Lezing 
 Openbaring 7, 2-4.9-17 

 
 

Lied 
 Liedboek 730   Heer, herinner u de namen 

 
 
 

Rejoice 
 zingt: Hoe wonderlijk mooi... 

 
 

Lezing   
 Matteus 5, 1-12 

 

 
Evangelielied 
Liedboek 775 

 

 

 

Uitleg en verkondiging 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

 

---troostwoorden--- 

 



We omgeven ons vandaag met troostwoorden. 

 

"De treurenden zullen getroost worden" 

 zegt Jezus op de berg.  

"God zal alle tranen uit hun ogen wissen" 

 is het visioen van Johannes in het boek Openbaring.  

"De zon zal niet meer ondergaan,  

God zal zelf het licht zijn,  

en je rouw zal voorbij zijn"  

zo horen we de profeet in het boek Jesaja.  

 

Dat zijn allemaal woorden van troost.  

 

Wij voegen daar vandaag ook  

heel veel muziek bij. 

Liederen van troost. 

Dat is mooi, maar dat heeft ook een beetje weg  

van zingen in het donker,  

van jezelf moed inzingen.  

 

Want dat is het eigene aan troost: Het gebeurt niet zomaar.  

Je kunt elkaar wel willen troosten,  

maar of een ander zich ook getroost weet,  

heb je niet echt in de hand. 

 

Troost moet het altijd een beetje hebben  

van datgene wat ons overstijgt.  

 

Iets waar we zelf niet over beschikken.  

 

Troost kun je niet maken. 

Er is geen dienstregeling voor  

en geen gebruiksaanwijzing,  

je kunt troost niet bestellen,  

niet downloaden en niet uitprinten. 

 

Moet komen van de dingen  

waar mensen geen invloed op hebben. 

 

Troost komt uit de eeuwigheid, denk ik. 

 

Maar het is in alle dingen 

de - als ik het zo mag zeggen -  

wens van God dat we ons  

in een leven 

waar er altijd veranderingen zullen zijn 

en waar er altijd afscheid zal zijn 



toch vastgehouden en geborgen weten.  

 

Als wij ons het afscheid van geliefde mensen  

weer voor de geest halen  

zijn er dus ook altijd teksten  

die iets weghebben van kijken  

achter het laatste gordijn.  

 

Naar de wereld van God, naar eeuwigheid,  

waar we geen toegang hebben,  

ook niet echt zicht op,  

en waar we toch ook niet zonder kunnen of willen. 

 

Het bewustzijn is er weer dat we afscheid  

hebben moeten nemen van lieve mensen.  

We moeten het zonder hen doen.  

 

Maar de herinnering is levend,  

misschien nog wel meer dan  

toen zij overleden zijn,  

het gemis misschien nog wel groter dan toen.  

 

De plek aan de andere kant van de tafel blijft leeg.  

Niemand die vanzelfsprekend vraagt  

hoe je dag is geweest,  

of wie je dat vanzelfsprekend kunt vertellen. 

 

Behalve dat we ons met woorden van troost omgeven  

denken we ook weer aan  

de levenshouding van degenen  

die ons ontvallen zijn.  

 

Hoe ze waren, hoe ze leefden,  

wat ze belangrijk vonden, wat ze betekenden. 

 

Straks, als wij de namen noemen,  

hoort bij iedere naam een heel mensenleven  

vol lotgevallen.  

Ieder mens heeft anders geleefd,  

over ieder zou je een boek kunnen schrijven.  

Belevenissen, lotgevallen, indrukken,  

altijd lief en leed.  

 

 

 

---op de berg--- 

 



Jezus klimt de berg op  

voordat hij zijn troostwoorden spreekt. 

 

Hij prijst de mensen gelukkig die het  

in hun leven niet makkelijk hadden. 

Ook voor hem hoort het bij elkaar:  

de troost voor de treurenden  

en  

de manier waarop we kunnen leven,  

wij mensen met de dood altijd om ons heen.  

 

Zoals ooit Mozes de Sinai opging  

en de geboden ontving  

over hoe mensen kunnen leven,  

zo gaat hij ook de berg op  

en begint hij het onderwijs aan zijn leerlingen. 

 

Maar op het eind blijkt: de mensen die toegestroomd zijn  

hebben ook geluisterd.  

Het bereik van de woorden van Jezus is groter.  

Net als op de Sinai... 

 

In de bijbel zijn de bergen meestal de plaatsen  

waar je boven het gewone bestaan  

verheven bent, waar je ook God  

een beetje dichterbij bent.  

Zo was dat met Jezus, zo was dat met Mozes,  

en met Elia en vele anderen.  

 

Voor sommige dingen is dat nodig,  

dat we eerst iets doen  

om een beetje dichterbij God te komen.  

 

Anders blijven we het misschien een raar  

of makkelijk verhaal vinden, met die troost.  

 

Ik denk dat we het hier nu  

ook met elkaar aan het doen zijn:  

in de kerk zijn  

- ook zoiets als op een berg klimmen.  

 

Een plek opzoeken waar je je dat  

wat je dagelijks leven overstijgt  

net iets makkelijker voor de geest kunt halen. 

Een plek waar het net ietsje makkelijker is  

om aan God te denken. 

 



Ook omdat je beloftes en visioenen  

en troostwoorden 

niet met je ogen kunt zien,  

beloftes, visioenen, dingen die je troosten,  

die zie je meer met je hart.  

 

De woorden van Jezus, 

de "zaligsprekingen" zoals we die noemen, 

hebben twee delen: 

- situatie waarin mensen terecht zijn gekomen 

- houding die mensen aan hebben genomen 

 

Als we het naar onszelf toe halen  

gaan die eerste vier over troost  

die we nodig hebben 

en de tweede vier over  

hoe we kunnen leven. 

 

Misschien zijn de overledenen  

die we vandaag gedenken 

wel een voorbeeld  

of een inspiratiebron voor ons. 

 

Want we moeten leven, en in ons leven  

moeten we ons verhouden tot de dood. 

 

Midden in het leven zijn wij door de dood omgeven,  

zo dichtte Martin Luther ooit in een lied.  

 

Memento mori, zeiden de mensen vroeger,  

denk aan het sterven.  

 

Of, om het met de woorden van een psalm te zeggen: 

"de mens - zijn dagen zijn als het gras, 

hij is als een bloem die bloeit op het veld 

en verdwijnt zodra de wind hem verzengt". 

 

 

 

---het nu--- 

 

Het gedenken van de gestorvenen  

helpt ons misschien om te begrijpen  

wie we zijn en hoe we kunnen leven.  

 

We hebben het allebei nodig: de troost  

- en een idee hoe we dan willen leven. 



 

We moeten de dood niet wegdrukken  

uit onze waarneming.  

Wij, nabestaanden,  

die we op de een of andere manier  

allen van iemand zijn. 

 

Weten dat ons leven eindig is helpt ons  

om te beseffen dat de tijd kostbaar is.  

 

In de regel van de Benedictijnen wordt het gevraagd:  

iedere dag de eigen dood voor ogen hebben.  

Niet om verdrietig te worden of droefgeestig te leven,  

maar om geen moment meer te leven  

zonder er ook met je volle bewustzijn bij te zijn. 

Benedictijnen oefenen zich daarin. 

 

Ze speuren naar het geheim van de tijd. 

Elk moment van je leven is heilige tijd. 

 

Je tijd is eindig, leef met je volle bewustzijn in ieder moment.  

Wees geworteld in het leven,  

beleef ieder moment ten volle,  

aanvaard jezelf zoals je bent  

in de loop van de gebeurtenissen,  

maak jezelf niets wijs.  

 

U hoort die geluiden waarschijnlijk wel meer om u heen.  

Wij zijn dat de laatste jaren mindfulness gaan noemen,  

en velen doen er iets mee   

om het drukke leven aan te kunnen  

- of van de smartphoneverslaving af te komen.  

 

De Benedictijnen doen dat al veertien eeuwen.  

 

Veel mensen blijven zich maar voorbereiden  

om werkelijk te kunnen leven.  

Betere condities scheppen,  

werken aan de voorwaarden.  

 

Maar je kunt beter het leven aannemen  

dat je al hebt.  

Je leven is er al, ieder ogenblik.  

 

Je begint niet pas te leven als je  

het hele verleden hebt verwerkt,  

of als je je voldoende hebt gewapend  



voor de toekomst  

of je voornemens hebt gerealiseerd  

om kalm te kunnen leven.  

 

Je hele leven is er nu.  

 

Anselm Grün:  

"Wie zich helemaal op dit moment concentreert  

voelt hier en nu al  

dat tijd en eeuwigheid samenvallen.  

Hij... betrekt de dood bij zijn leven.  

Hij associeert de dood niet  

met iets in de toekomst waar hij zich  

op moet voorbereiden,  

maar met iets dat hem uitnodigt om in het nu te leven" 

 

... 

 

Troost in het verdriet, licht van God  

uit de eeuwigheid vandaan.  

En zin om te leven als mens van God ieder moment.  

 

Het hoort bij elkaar als ik Jezus goed begrepen heb.  

 

God zal met ons zijn in dit kwetsbare mensenbestaan.  

Zijn licht zal over ons opgaan. 

 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 

Stilte 

 
 

Rejoice 
 zingt: You raise me up... 
 


