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overweging

Gemeente van onze Heer Jezus Christus
lieve mensen van God,

Afgelopen week hoorde ik een lezing die
heel veel indruk op me maakte. Het was de
organist en kerkmusicus, verbonden aan de
Grote of Sint-Michaëlskerk in Zwolle, Toon
Hagen. Hij kwam vertellen over zijn
gedachteniscantate Koester de namen,
waar hij de componist van is en Sytze de
Vries de tekstdichter. 

Ik kende deze cantate al een paar jaar, via
YouTube. Ik zoek 'm regelmatig op als er
iemand overleden is in de gemeente of in
mijn persoonlijke leefwereld. 

Koester de namen, die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade, ingelijst
in licht bij U en bij ons.. 

Dat is het begin. Toon vertelt hoe zijn compositie tot stand gekomen is, niet een 
technisch of esthetisch verhaal, maar met de rauwe menselijke werkelijkheid als 
achtergrond. Mensen uit zijn omgeving die stierven, jonge mensen, vrienden, 
familieleden, met alles wat dat teweeg kan brengen in jouzelf. En hij besloot een 
cantate te maken, denkend aan bestaande Requeims, maar met de diepe behoefte 
er iets eigentijds van te maken. En hij had concrete mensen van vlees en bloed op 
het oog, zangers uit zijn Michaëliscantorij, musici, die iets ingrijpend meegemaakt 
hadden. De saxofoonsolo waarmee de cantate begint, als een jammerklacht uit de 
diepte, gecomponeerd voor en gespeeld door een man die zijn vrouw verloor na een 
vreselijke ziekte. En die vrouw die er altijd is, zonder zich ooit op de voorgrond te 
dringen, maar die gewoon altijd er ís als mensen het nodig hebben, een celliste, die 
gedurende heel het stuk speelt als verbeelding van de Aanwezige, van 
aanwezigheid. 

Toon zegt dat als de nood van mensen van vlees en bloed, hun intense verdriet of 
hun rauwe rouw jouw leven binnenknalt, en heel je wezen leeft met ze mee, dat je 
dan anders gaat componeren en musiceren. En zo zal voortaan het luisteren naar 
Koester de namen voortaan een nog veel diepere betekenis voor me krijgen. 



Later die dag hoor ik, ook via YouTube, het 
Requiem voor slachtoffers van rampen van
Eliza Gilkyson, gecomponeerd in 2005 naar
aanleiding van die vreselijke tsunami die met
Kerst 2004 plaatsvond bij Sumatra en die meer
dan 290.000 slachtoffers telde. 

Dit requiem maakte eveneens diepe indruk, ik
heb het de afgelopen week vele malen
beluisterd en steeds blijft het raken en dat zal
straks ook zo zijn als we het horen zingen door
het Twents Liturgiekoor. Mother Mary, full of
grace, awaken. Moeder Maria, vol van genade,
ontwaak! Misschien voor sommigen wat
vreemd om Maria aan te spreken, maar we
spreken haar hier ook niet aan als Koningin
des Hemels, maar wel als de moeder van vlees
en bloed, wier Zoon gestorven was aan het
kruis. 

Een ramp voor haar moederhart, zoals ieder moeder- en vaderhart scheurt als haar 
of zijn kind sterft. En dan in Maria's situatie ook nog eens aan een zo ongenadige 
ongerechtigheid, want haar zoon die ooit in de thuissynagoge in Nazareth gezegd 
had dat in Hem het Schriftwoord van de profeet in vervulling was gegaan – en toen 
was het gehoor eerst zo enthousiast – heeft zich de woede van zijn geloofsgenoten 
op de hals gehaald door te zeggen dat dat Schriftwoord van de Profeet betrekking 
heeft op mensen van vlees en bloed, in het bijzonder zij die lijden aan ziekten, 
onderdrukking, armoede en beklemming. De woorden, die volgens het vaste ritueel 
van een vastgesteld leesrooster in een liturgische setting werden voorgelezen, 
kregen opeens gezicht, kregen gestalte, werden concreet. 

Het gaat om mensen van vlees en bloed, die het water tot de lippen staat. En voor 
hen heb je er te zijn, om hun nood te horen, te zien, mee te voelen en je hand te 
reiken aan de gewonde, gekwetste en diepbedroefde. In de omarming waarover het 
lied van Eliza Gilkyson zingt met het beeld van moeder Maria, in de ontferming 
waarover Koester de Namen van Toon Hagen gaat, voor èn met mensen van vlees 
en bloed, ook over jouw eigen grenzen heen. 

Woede en ontzetting bij de hoorders van Jezus: deze timmermanszoon uit ons eigen 
dorp, wat verbeeldt hij zich wel?, dit kan en mag hij toch niet zeggen? En mocht Toon
mensen van buiten de kerk betrekken bij zijn Cantorij? Hij deed het, niet kijkend naar 
confessie of iemand wel lid van de gemeente was, maar in een vurige betrokkenheid 
op mensen uit de stad, die mee wilden zingen, niet in eerste instantie omdat ze zo 
goed konden zingen, maar wel om hun kloppende hart, hun menselijke 
levensgeschiedenis en toen het koor ging zingen, bleken ze samen geweldig te 
kunnen zingen. Een beetje buiten de lijntjes gekleurd dus, een beetje boel buiten de 
lijntjes gekleurd ook, maar wel muziek van binnenuit, récht uit het hart!



Jezus mocht niet zeggen dat ontferming er ook en vooral geweest was voor de 
weduwe uit Sareptha bij Sidon, o o o, wat heidens gebied is dat; en dat Elisa 
uitgerekend de Syriër Naäman, die leed aan melaatsheid, reinigde in het doopwater, 
het wassende water. Zulke dingen horen niet, zijn niet netjes of volgens protocol en 
zeker niet binnen de kaders van onze traditie. 

Maar Jezus doorbreekt dat en laat zien dat dat geheel in lijn is met de Schrift, die net 
is voorgelezen, in het bijzonder de boekrol van Jesaja die getuigt over de boodschap 
van troost en ontferming voor armen, gevangenen, onderdrukten. Een genadejaar 
voor allen. 
Aandacht, echte oprechte aandacht en hulp voor mensen die het water tot de lippen 
staat, die overspoeld zijn door een letterlijke of figuurlijke tsunami of stormvloed: het 
water stijgt, het water stijgt steeds meer, dat er noodhulp komt voor alle slachtoffers. 
Die als een hert dorsten en verlangen en reikhalzen naar levend water, dat wij het 
water uit de bron aanreiken, fris tintelend water, uit de Bron die Leven heet en leven 
doet. Mensen die zoekend naar water dorst lijden, dat wij hen te drinken geven, ook 
letterlijk. Mensen die in een maalstroom zitten waarbij alles diep van binnen pijn doet,
dat wij hen helpen om als een zalm tegen te stroom op te kunnen komen, en dat niet 
bij een poging laten, maar het ook steeds opnieuw proberen. Dat er een omarming 
mag zijn voor de intens verdrietige mens die alles uit handen is geslagen. Dat 
ballingen keren, terugkeren, vrijgelatenen met blinkende schoven, als beken vol 
water, als beken vol toeschietend water, schietend omlaag van de bergen. 

En dat we zo in Jezus' naam en geheel in de lijn van de Geschriften die Hij vervulde 
mogen zijn tot medemens, die om de ander geeft en dat concreet maakt, in woord, 
daad, zorg en hulpverlening. Dat grenzen niet tellen, maar ook dat wij onszelf er niet 
grenzeloos in verliezen, zodat onszelf het water tot de lippen komt te staan. 

Ook Huub Oosterhuis maakte een soort requiem, indrukwekkend!: Gedenk uw trouw.
In het slot wordt gezongen: 

Om duizenden verdronkenen aan de andere kant van de wereld, 
om zoveel bedreigde of al verongelukte mensen 
kunnen wij niet veel meer dan vluchtig rouwen. 
Maar voor drenkelingen onder onze ogen, 
voor ongelukkigen vlakbij, laat ons doen wat wij kunnen.
Blus de geest niet uit, 
kleineer de begeesterden niet. 
Openstaan voor alles, 
behouden wat goed is, 
afwijzen wat slecht is. 
Trouw is Hij die heeft geroepen. 
Hij houdt woord!

Amen
 



lied na de overweging door het Twents Liturgiekoor

Het water zal stenen breken
tekst: Michele Naljis, melodie: Tom Löwenthal

Wanneer alles diep van binnen pijn doet
en je alleen, tegenover je eigen beeld, 
ziet dat het vervormd is door onbekende spiegels.
Wanneer de dingen voor je schaduw wijken,
wanneer je woord dat van een ander lijkt
en je hartslag uit je lichaam vlucht.
Wanneer je handen ver van je zijn
en je de afdruk van je voeten niet herkent,
wanneer je niets meer waarneemt dan de dode buitenkanten.
Ga dan als de zalm tegen de stroom in 
met alle razernij van je woede.
Wanhoop niet, het water zal stenen breken.

Requiem – voor slachtoffers van natuurrampen
tekst en compositie: Eliza Gilkyson, 

gearrangeerd door: Craig Hella Johnson 

Mother Mary, full of grace, awaken!
Moeder Maria, vol van genade, word wakker!

All our homes are gone, our loved ones taken, 
taken by the sea.

Al onze huizen zijn weg, onze geliefden zijn weggenomen,
weggenomen door de zee.

Mother Mary, calm our fears, have mercy,
drowning in a sea of tears, have mercy!

Moeder Maria, kalmeer onze angsten, heb medelijden,
verdrinkend in een zee van tranen, heb medelijden!

Hear our mournful plea, our world has been shaken,
we wander our homelands forsaken.

Hoor ons verdrietige pleidooi, 
onze wereld is door elkaar geschud,
we dwalen door onze verlaten thuislanden. 

In the dark night of the soul,
bring some comfort to us all.

In de duistere nacht van onze ziel,
breng wat troost aan ons allen. 

Oh Mother Mary come and carry us in your embrace
that our sorrows may be faced.

O, Moeder Maria, kom en draag ons in uw omarming,
dat onze zorgen gezien mogen worden. 



Mary, fill the glass to overflowing,
illuminate the path where we are going,
have mercy on us all!

Maria, vul het glas tot het overloopt,
verlicht het pad waarop wij gaan,
heb medelijden met ons allemaal!

In funeral fires burning each flame 
to your mystery returning,
in the dark night of the soul.

Elke vlam van uitvaartbranden
die terugkeert tot uw mysterie
in de duistere nacht van de ziel. 

Your shattered dreamers, make them whole,
oh Mother Mary find us where we've fallen out of grace,
lead us to a higher place,
in the dark night of the soul.

Uw verbrijzelde dromers, maak ze weer heel,
o Moeder Maria, vind ons, waar wij uit genade zijn gevallen. 

Our broken hearts you can make whole
oh Mother Mary, come and carry us in your embrace.
Let us see your gentle face, Mary. 

Onze gebroken harten kunt U heel maken.
O Moeder Maria, kom en draag ons in uw omarming.
Laat ons uw vriendelijk gezicht zien, Maria. 

Link naar de opname van dit Requiem op YouTube: 
https://www.bing.com/videos/search?
q=requiem+mother&&view=detail&mid=21CAA428B4D164693F4C21CAA428B4D16
4693F4C&&FORM=VRDGAR

Link naar het eerste deel van Koester de Namen op YouTube
https://www.bing.com/videos/search?
q=koester+de+namen&&view=detail&mid=E334CB37CB0B674C5BC8E334CB37CB
0B674C5BC8&&FORM=VRDGAR
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