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overdenking
Gemeente van onze Heer Jezus Christus
lieve mensen van God

Vandaag is het Hervormingsdag, de datum die in Protestantse tradities is 
aangewezen om het begin van de Reformatie aan te duiden, en in sommige kerken 
wordt deze dag ook gevierd. Wij zingen als slotlied twee coupletten van het 
zogeheten Lutherlied, een vaste burcht is onze God. Dit is een beetje het strijdlied 
van de Reformatie geworden, maar zo had Luther het niet bedoeld. Hij had met zijn 
95 stellingen niet een kerkscheuring in gedachten, maar een hervorming bínnen zijn 
kerk en met zijn stellingen stelde hij thema’s aan de orde die in zijn ogen niet goed 
gingen in de kerk van zijn tijd.

Die stellingen, aangebracht bij de ingang van de Wittenbergse kerk waren voor het 
eerst zichtbaar op 31 oktober. Op die dag, ‘s avonds gingen mensen naar de kerk 
vanwege 1 november, de dag er na: Allerheiligen. Dat was en is een belangrijke dag 
in de Rooms Katholieke traditie: de heiligen uit de Bijbel en de Christelijke traditie 
worden genoemd en aangeroepen in de zogeheten litanie van alle heiligen. Daags 
erna, 2 november is het Allerzielen, de dag dat overleden parochianen worden 
herdacht, zoals dat bij ons gebeurt op de Eeuwigheidszondag, over drie weken. 
Vandaag komen parochianen samen op de begraafplaats, ook hier in Borne, voor 
een mis. En gisteren zóu Verbonden in Licht plaatsvinden, maar ook dit jaar kon dat 
nog niet. Wel was er een mooi bloemstuk bij de poort van het Gedenkpark, zoals de 
begraafplaats nu heet. Deze werd vernield, wat is dat toch in en in triest. Een nieuw 
bloemstuk werd gemaakt, maar dan achter de poort. 

Hervormingsdag en Allerheiligen hebben dus veel met elkaar te maken. Net als 
Halloween, dat vreemde feest uit Amerika overgewaaid, met spoken en 
angstaanjagende figuren. Dat heeft ook met Allerheiligen te maken, maar ik moet 
eerlijk zeggen dat ik er geen fijn gevoel bij heb, bij al die spinnenwebben en 
schrikwekkende pompoenen. Het ging er dan over dat de geesten van overledenen 
als het ware wakker worden in de nacht. 

Luther wilde duidelijk maken dat de verering van Heiligen een wolk kan drijven 
tussen de mens en Godzelf. Alsof heiligen haast belangrijker waren dan Godzelf. Of 
mensen van vlees en bloed uit het verleden meer voor je konden doen dan Godzelf. 
Luther zei niet dat ze geen belangrijke dingen gedaan hebben, die mensen in de 
stoet van getuigen door de tijd heen. Maar vereer ze niet, aanbid ze niet alsof het 
goden op zich zouden zijn. Aan hen denken als inspirerende en moedgevende 
gelovigen is het probleem niet, maar de aanbidding en verering, daar had Luther 



problemen mee, en later in de Protestantse traditie werd mede hierom mensverering 
verboden. Bij uitvaarten mochten geen preken klinken die over de persoon gingen, 
het Evangelie, de Verkondiging moest klinken. In sommige Reformatorische kerken 
is dat nog steeds zo, om mensverering te voorkomen. Maar ook zonder 
mensverering, zonder iemand de hemel in te prijzen, kun je een afscheid juist wel 
heel persoonlijk maken, recht doen aan de overledene, door eerlijk te zijn over wie zij
of hij was, iemands leven te schilderen in de kleuren van diens levenspalet. Zo zal 
dat straks ook zijn als wij een gestorven gemeentelid gaan gedenken. 

Over overledenen gaat het ook in de Evangelielezing van vanmorgen, met een vraag
van Sadduceen daarover. Jezus ligt in dit gedeelte van het Marcus-evangelie onder 
vuur. Hij is op weg naar Jeruzalem, met zijn volgelingen, als pelgrims op weg naar 
het Heiligdom, om er Pesach, Pasen te vieren. Dat dramatische Pesach, waarbij 
Jezus gevangen genomen zal worden en gekruisigd. Maar ook het Pesach waarbij 
Hij als overwinnaar van de dood op zal staan. Want zijn Vader, God, is immers een 
God van levenden, niet van doden. De pelgrimstocht is onrustig, want steeds wordt 
Jezus belaagd met pittige vragen om hem te beproeven, om hem uitspraken te 
ontlokken die laten zien dat Hij helemaal geen Christus kan zijn, of Zoon van God. 
Dat Hij een valse leraar is, een onbetrouwbare charlatan, die het volk misleidt met 
zijn woorden en wonderen. Ze willen hem ontmaskeren, de Farizeeën, de 
Schriftgeleerde en vandaag ook de Sadduceeën. 

De Sadduceese stroming in Jezus dagen geloofde niet in een opstanding uit de 
dood. Het aardse leven is het enige leven en dan houdt het op. Geen hiernamaals, 
geen hemel voor het leven hierna. Jezus geloofde wel in die opstanding uit de dood, 
zelf zou Hij daar het meest sprekende voorbeeld van worden: de Opgestane Heer, 
die de macht van de dood gebroken heeft. Maar als jij dan gelooft in die opstanding, 
hoe zit het dan met het volgende. Een vrouw trouwt een man, de man sterft voordat 
ze kinderen kregen. En dan moet de volgende broer van de man haar ten huwelijk 
nemen, volgens de wet van de Thora, dat noemen wij het leviraatshuwelijk. Dat is 
een sociale wet die er is als zorg voor de weduwe. Want sterft haar man, dan staat 
ze er alleen voor, heeft ze geen nageslacht dan ken er niemand voor haar zorgen. 
Nou, dat is dan de verantwoordelijkheid van de familie van de man. Ook in Bijbelse 
verhalen zien we daar voorbeelden van. Een sociale wet, een zorgzame wet van de 
Eeuwige, die bescherming geven wil. 

Maar stel dus, Jezus, die eerste man is overleden, de tweede ook, ze is nog 
kinderloos, dan trouwt de derde haar en gebeurt hetzelfde, enzovoort… tot de 
zevende man, en ook zij sterft. Nog steeds kinderloos. Van wie is zij dan de man in 
het eeuwige leven. Legt U dat maar eens uit, U die overal een antwoord op lijkt te 
hebben. 

 Jezus reageert met een tegenvraag… Denkt u niet dat u nu vreselijk aan het dwalen
bent? Kent u de Schrift wel goed en onderkent u de macht van God eigenlijk wel? 
Een pittige tegenvraag. ‘Want: Want wanneer de mensen uit de dood opstaan, 
trouwen ze niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, maar zijn ze als engelen in de 
hemel. 

Vervolgens wijst Jezus op de ontmoeting van Mozes met de Eeuwige bij het 
brandende braambos, als God zegt: Ik ben de God van Abraham, Isaak, Jakob… Zij 



en allen die ons zijn voorgegaan, heel hoe stoet van getuigen, mensen met grote en 
kleine namen, horen bij God, zijn kinderen van God. God zegt niet: ik wás de God 
van Abraham, Isaak en Jakob, maar IK ben. Ik ben hun God, jullie God, jouw God.. 
Een God van levenden, niet van doden. Een God dus bij wie je voortleeft, in 
Jezus’woorden áls engelen. Niet uit aards stof, maar uit tje- hoe zeg je dat? – 
hemelstof. Of: Licht, licht is ook zo’n woord dat past bij het leven van hen wier aardse
leven voorbij ging. Puur Licht, ongrijpbaar, niet stoffelijk, niet meer aards, maar wel 
hemels. Leven bij God, leven in hemelse dimensie, dat is waar we onze aardse 
stervelingen veilig mogen weten. En dan is niet meer de vraag naar die aardse 
bindingen, van wie is zij de man in het eeuwige leven? Die vraag geldt niet meer als 
het aardse ontbonden is. In het pure hemelse licht wordt er niet getrouwd, valt al wat 
aards is weg, dus ook onze aardse lasten en pijnen, onze beperkingen en 
beschadigingen. We worden ontheven aan kruis en graf, in het Opstandingslicht. 
Maar herken je elkaar dan misschien nog wel, of juist niet? In die dimensie die wij 
hemel noemen, eeuwigheidsleven, daar is God alles in allen, daar is alleen maar 
pure liefde. En in die liefde herken je elkaar als medemens, niet van gezicht, maar 
van ziel. 

Liederen zingend vol vertrouwen
tot zij in het eeuwig licht
in elk ander mens aanschouwen
het lichten van Gods aangezicht

Amen 


