
Oude Kerk, Stille Zaterdag 20 april 2019
ds. Johan Meijer 

gelezen: Genesis 1:1 – 5, Exodus 12: 37-42, Ezechiël 36: 24-28

titel: Wanhoop niet, het water zal stenen breken!

preek

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

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.



Deze woorden van Michelle Naljis klonken hier in deze kerk op 3 februari, op een 
prachtige melodie van Tom Löwenthal. Het maakte indruk, diepe indruk, ook op de 
dopeling van vanavond, Jolanda. Maar niet alleen op haar. 

Het zijn ook zulke rake woorden en
treffende beelden. Een zalm die tegen
de stroom in gaat, met ook alle razernij
van  woede in zich. Waar is die zalm zo
woedend om, wat maakt deze zalm zo
strijdvaardig? De woede in de zalm is,
wat je zou kunnen noemen: heilige
woede, dus geen agressieve woede.
Geen vrede met het bestaande, je niet
neer willen leggen bij wat je allemaal
ziet en wat allemaal normaal lijkt te zijn,
niet meegaan met de massa, niet
buigen voor wat jou kleinert, niet
toegeven aan wat jou klein of kapot
heeft gemaakt. 

Het kan van alles zijn dat ons van ons stuk brengt. Het leven, dat altijd weer zo 
dynamische en vaak ook weerbarstige leven, dat kan ons in zoveel verschillende 
situaties brengen. 

Er kunnen mensen zijn die over jou menen te moeten of mogen heersen, die jou in 
als het ware in gevangenschap zetten, die jou vasthouden als in Angstlanden. Het 
volk Israël zat tijdenlang gevangen in Angstland Egypte, het werd uitgebuit, 
geminacht, misbruikt... 

Maar dan is daar die zalm, Mozes, Mosje, zelf opgediept uit het water, waar hij in een
biezen mandje ingelegd was, zelf gered uit het water van de dood, die in zich een 
heilige woede voelt opkomen. Hij heeft geen vrede met deze situatie van zijn volk en 
maakt er zijn levenswerk, deze Prince of Egypt, van om als een zalm tegen de 
stroom te gaan, omdat hij gelooft dat het water stenen kan breken. Hoe heftig was 
die strijd, tegen een stroom van plagen in en tegen dat zo harde hart van farao, dat 
als een steen was. Maar dan, uiteindelijk en toch, is het zover dat het water de 
stenen gebroken heeft en dat het volk mag en kan gaan, in die Pesach, die 
Passover, die Overtocht, die Uittocht, die Exodus, eindelijk op weg naar Beloofd 
Land. Met de moed der wanhoop ook vaak hoor, maar toch: 'wanhoop niet, het water
zal stenen breken!' 

Wanhoop niet, zo spreekt ook Ezechiël de profeet, Ik zal jullie wegleiden bij de 
volken die jullie kapot willen maken, zo zegt de Eeuwige, en zuiver tintelend water 
zal ik uitgieten, Ik ga jullie nieuw, Ik ga jullie reinigen en al die afgoden die jullie klein 
willen maken, die was Ik weg. Je wordt vernieuwd en dan zal een nieuw hart in jullie 
wonen, een kloppend nieuw hart, een levend hart, in plaats van de steen die jullie 
hart geworden is. Gooi die steen maar in de rivier en ontvang een fris, sprankelend 
nieuw leven. Een nieuwe Geest, Een die je levend maakt, Een die je vreugde geeft, 
Een die tegen al die ongeesten in jou die je leven en je vreugde afnemen en je 
maken tot een terneergeslagen mens. 



Schep een schoon hart in mij, 
o God, en vernieuw een goede Geest in mij. 
Gooi me niet weg van uw aanwezigheid, 
o Heer, en neem uw Heilige Geest niet van mij af, 
maar herstel voor mij de vreugde van uw redding, 
en vernieuw een goede geest in mij. 

Een gebed van hoop op een ander, beter bestaan, op herstel en nieuw leven. 

Daar is moed voor nodig. Heel veel moed. Mensen die gaan door het donkere dal 
van rouw, door een ingrijpend verlies, weten hoeveel moed er nodig is om het 
levenspad weer te vinden, en zij weten ook hoe lang dat duren kan. De zalm heeft 
ook een vermoeiende tocht nodig, tegen die stroom in en zo voel je je soms, of meer 
dan soms. Dat je de moed haast in de schoenen zinkt, al die tegenstroom, zou je niet
gewoon meegaan teruggaan met die stroom, gewoon alles dan maar bij het oude? 

Dit geldt niet alleen voor rouwende mensen, maar ook voor mensen die een andere  
geestelijke strijd te voeren hebben, mensen die zich losgemaakt hebben van een 
beknellend juk, mensen die het verzet voelen tegen alles wat maar normaal lijkt. En 
daar is is een soort van woede voor nodig, een soort heilige woede, die van: nee, zo 
niet langer, zo gaat het niet meer. Het is geen agressieve woede, maar meer die van 
de opstandigheid tegen het bestaande dat zo vaak van alles doods maakt, of doodt.

En zo mogen wij het verzet van Jezus ook zien, die zalm aller vissen. Ichtus is ook 
wel zijn naam, leerden wij bij de basiscatechese. Ichtus, vis, en de letters van dat 
griekse woord: Jezus, Christus, Zoon van God, Redder. Zijn naam is als een vis die 
tegen de stroom in ging, en wat dat tot gevolg had, hoorden en zagen we in de 
afgelopen dagen. Het had zijn dood tot gevolg, de dood aan het kruis. 

Menselijkerwijs had Hij er best nog voor weg kunnen lopen, door ook te vluchten, 
zoals leerlingen van Hem dat deden. Maar Hij is niet halverwege omgekeerd, maar 
heel de weg gegaan. En toen kwam dan het einde, zijn sterven, dat meest donkere 
uur, de aarde werd verduisterd en beefde, een dal van zeer, zeer diepe duisternis. 

Zie je wel, eigenwijze, opstandige zalm?! Zie je wel, Ichtus die dacht dat het wel 
anders kon met al dit bestaande?! Zie je wel... het werd je dood. Maar dan ken je 
deze zalm nog niet, deze vis nog niet, dan ken je deze Jezus nog niet, laat staan zijn 
Vader. Denk je nou werkelijk dat Hij het er bij laat zitten, stomme machthebbers van 
alle tijden, bezeten farao's, doorgedraaide hogepriesters, keizersknecht, ja jij, 
Stadhouder Pilatus. Denk je nou echt dat je met je gewassen handen in onschuld 
kon blijven? 

Onderschat die zalm niet, die Ichtus, die Christus, die afdaalde in het dodenrijk en 
daar met heilige woede de strijd tegen de dood aan is gegaan. 'Maar in het graf deed
Hij zijn werk, streed met de laatste vijand' zingt een lied. Nee, voor Hem geen Stille 
Zaterdag, voor hem geen Sabbath waarop je geen werk mag doen. De grootste strijd
is die Sabbath gevoerd, in de krochten van het dodenrijk, die strijd om die draak te 
doden. En met heilige woede tegen al dat onrecht van die lelijke draak door te 
vechten tot de morgen daagde. Tot het water de steen gebroken had. Tot het laatste 



verzet opgegeven was en de dood overwonnen was, en Hij stroomopwaarts 
tevoorschijn kwam als de Levende, de Opgestane. 

De opstandige is de Opgestane
Heer, die ons allen met het
water van zijn doop, de frisheid
van een nieuw leven geven wil,
met een sprankelende Geest,
met nieuwe moed, en vrede in
je kloppende hart, dat
kloppende hart vol liefde, dat
opspringen mag van vreugde.
En zo mag je mens worden,
helemaal mens.  

Amen 


