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overdenking

Gemeente van onze Gekruisigde Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God,

Straks na deze overdenking zal onze organist spelen ‘Wir setzen uns mit tränen 
nieder’, uit de Matteüspassion van Johann Sebastian Bach. Het is het aangrijpende 
slotkoor van deze Passion, de gezamenlijke reactie op het verhaal van het lijden en 
sterven van Jezus. Het gezamenlijke zingen kan momenteel niet, de vele 
uitvoeringen van de Matteüs, die altijd volle zalen trekken, ze gaan niet door. En ook 
wij kunnen niet samen zingen als gemeente, hooguit en dat zal ook gebeuren aan 
het einde van deze dienst een duet, dat wij als predikanten samen zingen. Gelukkig 
kan ook instrumentale muziek de woorden die we normaal gesproken zingen 
oproepen, maar toch: een koraal zonder koor, en zelf niet deel kunnen zijn van de 
koor- of gemeentezang in deze dagen: het voelt als een pijnlijk gemis. 

Wat zingt dat slotkoraal eigenlijk? In de tranen zitten wij terneer en roepen U toe in 
het graf: Rust zacht, zachte rust. Rust, moegestreden ledematen, rust zacht, zachte 
rust. Jullie graf en grafsteen zal voor het angstige geweten een aangenaam 
hoofdkussen zijn en een rustplaats voor de ziel.  Hoogst verblijd vallen daar de ogen 
dicht. In tranen zitten wij terneer en roepen U toe in het graf: rust zacht, zachte rust.

Die tranen zijn zo goed te begrijpen en mee te voelen als je zoveel lijden, leed, 
ellende hebt gezien, als je het drama met eigen ogen hebt aanschouwd, als je de 
beelden van de crisis ziet en ze je overmannen. ‘We hebben met elkaar staan huilen 
op de gang van de IC’, vertelt een arts, nadat er weer iemand overleden was. Er 
wordt erg veel gehuild, er vloeien heel wat tranen in deze tijd, een vloed van tranen 
komt tot U, een zee van verdriet. 

De tranen zijn goed te begrijpen en ook de liefdevolle wens aan de gestorvene om 
zacht te mogen rusten, de moegestreden ledematen worden toegezongen dat ze 
mogen rusten in vrede. Jezus die zo geleden heeft onder de agressieve bejegening 
van mensen, met woorden en met fysieke martelingen… Hij is gestorven en mag nu 
rusten in het graf van Jozef van Arimatea, die liefdevol aanbood een nieuw graf in de 
olijfgaard ter beschikking te stellen. En Nicodemus kwam ook, hij had een mengsel 
van mirre en aloë bij zich. Liefdevol wikkelden ze hem in doeken, de balsem ging 
mee en ze legden Jezus in het graf. Hier spreekt heel veel liefdevolle zorg uit, zo 
kreeg Hij toch nog een waardige uitvaart. Toch nog een waardige uitvaart, want hoe 
neem je goed afscheid, hoe vind je nu daar passende vormen voor, hoe uit je je 
medeleven, je gevoelens? Het slotkoraal van de Matteüs verwoordt die gevoelens, 
dat medeleven, die compassie met het lijden en sterven van de Heer.



Maar dan! Jullie graf en grafsteen zal voor het angstige geweten een aangenaam 
hoofdkussen zijn en een rustplaats voor de ziel.  Is dat niet een wonderlijke en wat 
onbegrijpelijke regel? Kennelijk komen de zangers in de tranen niet alleen voor 
Jezus, om Hem eer te bewijzen, maar komen ze ook voor zichzelf en zoeken zij naar 
zin. En dat is ook de bedoeling van de compositie: welke zin kunnen wij ontlenen aan
het verhaal dat we net hebben gehoord in alle dramatiek? Wat betekent het voor ons,
wat betekent het voor onze ziel? Er is sprake van een ängstliges Gewissen, een 
angstig geweten, dat klinkt als een schuldgevoel. Een schuldgevoel om wat Hem is 
aangedaan, een schuldgevoel om wat je zelf verkeerd gedaan hebt, of angst voor 
alles wat op je afkomt, angst voor het onbekende, angst om je vaste patronen te zien
veranderen, angst om zelf besmet te worden of misschien nog erger iemand anders 
te besmetten. Naast de vele tranen zijn er ook heel veel angsten en is onze ziel 
onrustig in ons. We ontkomen daar niet aan, want we zijn heel kwetsbaar geworden 
en mogen daar heel eerlijk in zijn. En het is goed onze kwetsbaarheden te delen. 

En dan wordt het graf van Jezus en de grafsteen vergeleken met een soort van bed 
met een hoofdkussen, dat aangenaam is en een rustplaats voor de ziel. Mij doet dat 
denken aan de geloofsuitspraak: ‘Jezus uw verzoenend lijden blijft het rustpunt voor 
mijn hart’. En ook aan wat een Paaslied zingt: ‘Maar zijn lijden en zijn strijd heeft 
verzoening ons bereid’. Ik duid dat niet in de richting van de klassieke 
verzoeningsleer, van een God die zijn Kind straft om de straf die wij verdiend hadden
van ons over te nemen. Een straffende God, daar kan en wil ik niet in geloven, en het
maakt mijn ziel erg onrustig en opstandig als ik zulke uitspraken hoor, zeker nu in 
deze tijd. Maar dat rustpunt, die verzoening, de rustplaats voor de ziel, dat is wel wat 
ons wordt aangeboden, aangereikt door God. 

God heeft ons Jezus gegeven, om te laten zien hoe intens diep Hij in wil dalen in het 
mensenleven. Om alles mee te leven en mee te lijden waar mensen in leven en aan 
lijden. In die gave wil ons getoond worden wie wij mensen ten diepste zijn, ‘Heer die 
mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent Gij mij’. Als wij ons met 
tranen neerzetten bij het graf van Jezus en alles en alles overdenken wat we gezien 
en gehoord hebben, mag dát een rustpunt zijn, een diepe zielsvrede: dat wij gekend 
zijn door God, zelfs tot in de dood. 

Ik wens ons allen toe dat dit een Goede Vrijdag mag zijn voor ons allen. Dat u, jij, wij 
zielsrust mogen ervaren, als wij ons neervleien bij Hem, die met zijn wijdgespreide 
armen ons allen wil omvatten en vast wil houden. En rust dan zacht en leef met 
vrede in je hart, vrede die Hij ons gegeven heeft en altijd opnieuw blijft geven.

Amen 


