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Lezing 
 Jesaja 60, 1-11.17-22 

 

1  Sta op en schitter, je licht is gekomen,  

over jou schijnt de luister van de HEER.  

2  Duisternis bedekt de aarde  

en donkerte de naties,  

maar over jou schijnt de HEER,  

zijn luister is boven jou zichtbaar.  

3  Volken laten zich leiden door jouw licht,  

koningen door de glans van je schijnsel.  

4  Open je ogen, kijk om je heen:  

ze stromen in drommen naar je toe;  

je zonen komen van ver,  

je dochters worden op de heup gedragen.  

5  Je zult stralen van vreugde als je het ziet,  

je hart zal van blijdschap overslaan.  

De schatten van de zee zullen je toevallen,  

de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot.  

6  Een vloed van kamelen zal je land overspoelen,  

jonge kamelen uit Midjan en Efa.  

Uit Seba komen ze in groten getale,  

beladen met wierook en goud.  

Zij verkondigen de roemrijke daden van de HEER.  

7  Alle schapen en geiten van Kedar  

worden voor jou bijeengedreven,  

Nebajots rammen staan je ter beschikking;  

ze zijn weer welkom als offer op mijn altaar.  

Mijn tempel zal ik in alle luister herstellen.  

8  Wie zijn het die daar zweven als een wolk,  

die komen aanvliegen als duiven naar hun til?  

9  De kustlanden hebben hun hoop op mij gevestigd.  

De schepen uit Tarsis gaan voorop  

om je kinderen van verre terug te brengen;  

ze hebben zilver en goud bij zich  

ter ere van de HEER, je God,  

de Heilige van Israël,  

die jou deze luister heeft verleend.  

10  Vreemdelingen zullen je muren herbouwen,  

hun koningen staan je ter beschikking.  

Ik heb je geslagen in mijn woede,  

in mijn mededogen zal ik me over je ontfermen.  

11  Je poorten zullen nooit gesloten worden,  

dag en nacht zullen ze openstaan,  

zodat de rijkdom van vreemde volken kan binnenstromen,  

met de koningen die worden meegevoerd.  

(...) 

17  In plaats van koper zal ik je goud brengen,  

in plaats van ijzer breng ik zilver,  

koper in plaats van bomen,  



ijzer in plaats van stenen.  

Ik stel de vrede aan als wachter  

en de gerechtigheid als het gezag.  

18  Van geweld in je land wordt niets meer vernomen,  

noch van verwoesting en rampspoed binnen je grenzen.  

Je zult je muren Redding noemen  

en je poorten Faam.  

19  Overdag is het licht van de zon niet meer nodig,  

de glans van de maan hoeft je niet te verlichten,  

want de HEER zal je voor altijd licht geven  

en je God zal voor je schitteren.  

20  Je zon zal niet meer ondergaan,  

je maan niet meer verbleken,  

want de HEER zal je voor altijd licht geven.  

De dagen van je rouw zijn voorbij.  

21  Je volk telt enkel nog rechtvaardigen,  

zij zullen het land voorgoed bezitten.  

Zij zijn de eerste scheuten van wat ik heb geplant,  

ik heb hen gemaakt om mijn luister te tonen.  

22  De geringste groeit uit tot een duizendtal,  

de kleinste tot een machtig volk.  

Ik, de HEER, zal dit spoedig volvoeren,  

wanneer de tijd is gekomen. 
 

Luisteren naar zang 
 Liedboek 830  Leven is wachten 

 
 

Lezing   
 Matteus 5, 1-12 

Matteus 5, 1-12 
1  Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn 

leerlingen om zich heen. 

2  Hij nam het woord en onderrichtte hen:  

3  ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,  

want voor hen is het koninkrijk van de hemel.  

4  Gelukkig de treurenden,  

want zij zullen getroost worden.  

5  Gelukkig de zachtmoedigen,  

want zij zullen het land bezitten.  

6  Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,  

want zij zullen verzadigd worden.  

7  Gelukkig de barmhartigen,  

want zij zullen barmhartigheid ondervinden.  

8  Gelukkig wie zuiver van hart zijn,  

want zij zullen God zien.  

9  Gelukkig de vredestichters,  

want zij zullen kinderen van God genoemd worden.  

10  Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,  

want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 

11  Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van 

allerlei kwaad betichten. 

12  Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers 

vervolgden ze vóór jullie de profeten. 

 

Luisteren naar evangelielied 



Liedboek 775 

 

 
Uitleg en overweging 
 

 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

---ruimte--- 

 

Deze kerkdienst is niet zoals we die graag  

zouden willen hebben.  

We zouden willen dat meer mensen hier nu  

een plek konden vinden.  

Dat meer nabestaanden van de overledenen  

van het afgelopen kerkjaar  

hier zouden kunnen zijn.  

Ook, dat meer gemeenteleden hier konden zijn.  

 

Er is te weinig ruimte.  

 

Te weinig ruimte voor de mensen die hier nu  

zouden willen zijn.  

En u weet: dat komt door het virus dat al  

8 maanden een zware stempel  

op ons samenleven drukt. 

 

Dat er niet genoeg ruimte is voor gedenken en verdriet,  

dat is niet nu pas.  

 

Er zijn hier maar een handvol mensen  

die bij de uitvaart van hun overleden geliefden  

niet met  beperkingen te maken hebben gehad.  

 

De meeste uitvaarten hebben niet zo kunnen plaatsvinden  

als je dat in eerste instantie had gewild.  

 

En de beperkingen roepen ook weer vragen op:  

als dat wat je wil niet kan,  

hoeveel is dan dat wat er nog wel kan,  

je waard?  

En wat kun je er nog in uitdrukken van wat je wil zeggen?  

Wat kun je nog delen? 

Wat is belangrijk en wat niet? 

 

De wonden zijn nog groter dan anders.  

Een benauwde tijd.  



 

We hebben met angst en ontzetting gezien hoe het virus  

heel gemeen het leven ook  

van redelijk gezonde mensen  

aan hun eind brengt,  

én dat er voor het afscheid niet de ruimte is  

die er eigenlijk nodig is.  

 

We zijn hier als mensen bij elkaar die verdriet hebben.  

En grotendeels ook als mensen die pijn hebben  

omdat dat verdriet de ruimte niet krijgt.  

Of niet heeft kunnen krijgen. 

 

 

---verkennen--- 

 

Rouw om gestorven geliefden heeft vele gezichten.  

 

Als de dood van het ene moment op het andere komt  

overvalt je alles.  

Als mensen lang erg ziek zijn is er ook iets van opluchting  

in de rouw.  

 

Hoe dan ook, het sterven van een naaste zet  

een chaos van gevoelens in gang.  

 

Lichamelijk gevoelde pijn, dan weer  

fijne herinneringen aan nabijheid  

en gezellige momenten.  

 

Lichte momenten van dankbaarheid en tevredenheid  

en dan weer  

loodzware gedachten, gemis en pijn.  

 

De foto's die je bekijkt, de brieven die je hebt bewaard misschien,  

brengen je de ene keer bij de mooie herinneringen,  

en de andere keer bij het wanhopige verdriet.  

 

De ene keer zus, de andere keer zo.  

 

Je zegt tegen elkaar: weet je nog hoe het was,  

toen we nog samen waren... 

 - en je weet nog niet welke kant het opgaat.  

 

De mensen van wie we hier de namen noemen,  

zijn begraven of gecremeerd,  

maar ze zijn nog levend in onze gedachten.  



 

Zij leven niet meer bij ons en met ons,  

maar des te dieper en werkelijker ín ons.  

 

En we hebben woorden, liederen, gebeden  

nog in gedachten.  

 

De rituelen die er zijn en ons een beetje beschermen  

tegen de chaos van de gevoelens.  

 

 

---kaarsen--- 

 

We gaan straks kaarsen aansteken en de namen noemen  

waarmee de overledenen gedoopt zijn. 

 

Dat is een teken voor licht in de duisternis.  

In de duisternis van droefenis,  

van eindigheid, van de schaduwen  

die zich op onze ziel leggen,  

van de afbraak van leven dat we zien  

en dat ons zo droevig kan maken. 

 

De kaarsen worden aangestoken aan de paaskaars,  

die staat in de kerk voor het licht van Christus,  

het licht vanuit de eeuwigheid.  

 

Christus die door de dood naar het leven gegaan is.  

Als een belofte voor ons allen. 

 

Een brandende kaars heft het donker niet op.  

Het is maar een punt tegen de achtergrond  

van het donker,  

maar wijst naar iets dat groter is dan wij zelf.  

 

Hoop op nieuw leven bij God.  

 

 

 

---Jesaja en Jezus--- 

 

Ook in Jesaja horen we over licht. 

God zal zijn licht over de stad Jeruzalem laten schijnen. 

 

"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 op dit punt speelt er ook teleurstelling:  

de ballingschap is voorbij,  

het volk mag weer terug, 

is weer terug in het land van belofte.  

 

Maar de mooie toekomst blijft uit, het is een puinhoop.  

Niets is klaar, het land niet, de tempel niet,  

mistroostig wordt je ervan.  

 

Er hangt een sfeer die misschien wel vergelijkbaar is  

met afscheid in tijd van corona: 

wat je zou willen en zou verwachten  

- daar is geen ruimte voor. 

 

Je zou uitdrukking willen geven aan je gevoelens, je geloof 

maar de voorwaarden ontbreken, 

de omstandigheden zijn er niet naar. 

 

Het kan niet zoals het zou moeten.  

 

 

In deze situatie wil de profeet  

die in het spoor van Jesaja optreedt,  

de mensen aansporen:  

houd het verlangen levend.  

 

God zal er zijn, zo zegt hij,  

en hij laat de werkelijkheid van alledag,  

de zon die op- en ondergaat,  

de maan die schijnt in de nacht,  

- alles wat licht geeft dat je niet zelf maakt - 

tot een vooruitwijzend beeld worden:  

ooit gaat de zon niet meer onder.  

Alles blijft in het licht.  

 

Niet meer lopen in het duister.  

Nu is er nog rouw, zegt hij (en hij bedoelt:)  

over de desolate toestand van het volk.  

Maar aan de rouw zal een einde komen.  

 

De profeet wil dat de mensen  

vanuit de duisternis reiken naar licht,  

vanuit de rouw naar blijdschap.  

 



Troost in donkere tijden. 

 

"De treurenden zullen getroost worden..."  

zegt Jezus tegen de mensen op de berg 

die het erg moeilijk hadden in hun leven. 

Dat hij dat zegt moet voor de mensen geweest zijn  

als een kaars in het donker.  

Het verandert de situatie niet 

maar geeft hoop en troost. 

 

Het leven is vaak donker.  

Bij God is het licht. 

 

De kaars verwijst er naar.  

 

 

Misschien is het op een dag als vandaag goed  

dat we ons realiseren,  

dat de evangelisten hun evangelie  

hebben geschreven met die ervaring  

van gemis op de achtergrond:  

Jezus is er niet meer, er is een grote leegte,  

en omdat zij toch verder willen en moeten, 

schrijven ze vanuit de herinnering 

en de overlevering op,  

wat ze van Jezus weten en  

wat niet verloren mag gaan.  

Ook de bergrede.  

 

De woorden over de wereld zoals God  

die voor de mensen had bedoeld.  

 

Een wereld die zo anders was dan de werkelijkheid van alledag,  

want in die wereld van God  

waren het de stillen in den lande en  

de zachtzinnigen en de mensen  

zonder ellebogen,  

die de toekomst hadden.  

 

 

 

---eeuwig licht--- 

 

Wij vertrouwen onze overledenen toe  

aan de eeuwige God. 

 

 



Er is een toekomst bij God, vol van licht en liefde.  

Tastend, vertrouwend, hopend  

zeggen we dat.  

Meer kan niet.  

 

Een hoop die kwetsbaar, breekbaar,  

klein, verborgen is,  

en waar we ons toch aan toevertrouwen... 

 

Herinneringen van mensen zullen ooit vervagen. 

God een eeuwig licht, bij hem blijft alles en iedereen  

voor altijd bewaard. 

 

 

Je zon zal niet meer ondergaan, zegt de profeet, 

je maan niet meer verbleken, 

want de HEER zal je voor altijd licht geven. 

 

Misschien is het daardoor gekomen,  

door deze woorden,  

dat vele eeuwen na Jesaja  

mensen gingen spreken  

over het Hemels Jeruzalem.  

 

Stad waar God woont en alles is zoals het goed is,  

zoals het zou moeten zijn.  

 

Met Jeruzalem verbinden de mensen in de bijbel  

altijd de voorstelling dat daar God  

zou moeten kunnen wonen bij zijn mensen.  

Dat het daar is zoals het zou moeten zijn. 

 

En het grote verschil 

tussen het hemels en het aardse Jeruzalem, 

waar het met de vrede toch maar heel moeilijk lukken wil. 

 

 

Laat er licht uit de eeuwigheid vallen op  

de weg die wij gaan en ook de dingen  

waar wij het moeilijk mee hebben, 

de dingen die niet kunnen zoals het zou moeten 

de ervaringen ook waar wij geen ruimte voor vinden.  

 

Zijn licht zal om ons heen zijn,  

zijn licht zal ons ooit  

tot nieuwe mensen maken.  

 



Het licht van God zal over ons opgaan. 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 

 
Stilte 

 
 


