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overdenking

gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen van God,

I 
Het Requiem van Gabriël Fauré, waaruit we zojuist het Pie Jesu hoorden, is ontstaan in 
het einde van de 19e eeuw. Het Pie Jesu, een van de bekendste delen van dit Requiem 
heeft één tekstregel: “Barmhartige Jezus, geef hun rust. Barmhartige Jezus geef hun 
eeuwige rust”. Het gaat over zielen van overledenen en het past bij de gedachtenis, zoals 
die in vele vormen en op verschillende momenten plaatsvindt in november, bij ons 
komende zondag, de Eeuwigheidszondag. Dat is de laatste zondag van het Kerkelijk jaar. 
De laatste drie zondagen van het kerkelijk jaar, waarvan vandaag de middelste is, vormen 
de zogeheten Voleindingstijd. Ons slotlied vandaag komt uit de rubriek ‘voleinding’, en de 
Schriftlezingen die we hoorden, horen ook helemaal bij de Voleindingstijd.

II 



In deze kerk is kort na de bouw in de tweede helft van de 15e eeuw in het koor een 
gewelfschildering aangebracht, we zien die nu in beeld. Ik citeer Jaap Grootenboer, zaliger
gedachtenis, uit zijn boek De Oude Kerk van Borne. Een eenvoudige hemel op 
boerenaarde: ‘Op de drie gewelfvlakken boven het koor is het ‘Laatste Oordeel’ 
uitgebeeld. De invloed van de Moderne Devotie is merkbaar. Deze voor die tijd 
onorthodoxe beweging richtte zich sterk op de figuur van Jezus als een man met 
goddelijke kracht en inspiratie en zo is Hij ook afgebeeld: als Rechter van hemel en aarde,
zittende op een regenboog. De aarde is Zijn voetbank. De regenboog (zichtbaar toen het 
lichaam van Jaap van zijn huis naar de kerk werd gebracht, afgelopen maandag), is 
vanouds het symbool van het verbond dat God gesloten heeft met Noach en daarmee met
de mensen op aarde. Als overwinnaar van de dood toont Jezus de wonden in handen en 
voeten. Ook de wond in zijn rechterzij is zichtbaar. Uit zijn mond ontspruit naar links de 
lelietak van de barmhartigheid en naar rechts het zwaard van de gerechtigheid. Maria en 
Johannes de Doper knielen voor Hem neer. De drie figuren tezamen worden in de 
kunstgeschiedenis aangemerkt als een Deësis (smeekbede).’ Einde citaat. Door de 
restauratie van de muur en gewelfschilderingen in deze kerk komen de kleuren weer 
duidelijk naar voren. Zo moet men ze ook gezien hebben in het begin.

III 
Schilderingen in kerken hadden in de Middeleeuwen een belangrijke functie. Velen konden
niet lezen en schrijven, en door Bijbelse personen of verhalen af te beelden, konden men 
toch de boodschap meekrijgen. De boeken voor de ongeletterden, zo werden deze 
afbeeldingen ook wel genoemd. Met een sterke symboolwaarde en een krachtige 
uitwerking. De plaats van de tronende Christus, boven de belangrijkste plaats van de kerk:
het hoofdaltaar, waar in de Eucharistie de werkelijke aanwezigheid van Christus in de 
geconsacreerde hostie aanwezig kwam. Dichterbij kon Hij niet komen en het Laatste 
Oordeel versterkte dat. Daarbij is deze kerk op het Oosten gericht, georiënteerd, zoals 
veruit de meeste Middeleeuwse Kerk, de blikrichting op daar waar Hij komen zou om te 
oordelen de levenden en de doden. De prominente leden van de gemeente, toen nog 
parochie, werden hier begraven op het koor, met de voeten naar het Oosten, en hoe 
belangrijker hoe dichter bij het altaar. Met de blik op de tronende Christus wist men: Hij zal
komen. Een belofte dat de Barmhartige Jezus aan het einde van de tijden een einde zou 
maken aan de verschrikkingen van de wereld, aan al het onrecht, alle onbarmhartigheid. 
Maar ook een waarschuwing: weet dat Hij komen zal, en dat Hij een onderscheid zal 
maken tussen de goeden die de lelietak ten deel valt en de kwaden die het zwaard 
deelachtig wordt. Er ging dus ook dreiging van uit en de oproep om je telkens weer te be-
keren, je te richten op de Goedheid van God en door werken van Barmhartigheid te doen.

IV
Een hedendaagse schrijver heeft zich voorgesteld hoe dat zou zijn, als Christus terug zou 
komen, hoe dat zou zijn als Hij zijn intrede zou doen. De schrijver bedacht dat dat in zijn 
stad zou zijn en dat de stad zich voorbereidde op de Komst van de Heer. Waar zou Hij 
arriveren? Zou zijn intocht gaan langs de koninklijke tribune, zou hij gelijk Sinterklaas als 
eerste een bezoek brengen aan de burgemeester? Of zou Hij verschijnen in een 
sloppenwijk van de stad, daar waar mensen in nood leven, of zou Hij het eerst een 
gevangenis bezoeken, of een ziekenhuis met een volle IC, of een voedselbank die de 
vraag niet aankan? Of een vluchtelingenkamp in Soedan, waar Ethiopiërs in grote angst 
voor wat in eigen land gebeurt naar toe vluchten? Hoe dan ook, bedacht de schrijver, 
zullen mensen anders met elkaar omgaan, ze zullen aardiger zijn voor elkaar. Ze zullen 
een praatje maken met hun buren, die ze normaal gesproken amper groeten, ze zullen 
zachter zijn naar elkaar, opener, barmhartiger. Hij stelt het zich voor als een mooie tijd, een
veranderende samenleving, waar haatzaaierij plaats maakt voor verbinding en waar de 



rechten van de mens geëerbiedigd worden en er echt oog zal zijn voor hen die zich aan de
rand van de samenleving bevinden.  Allerlei dingen die altijd zo belangrijk leken: het 
vergaren en koesteren van materiële zaken, status en het najagen van genot, die maken 
plaats voor waar het echt op aankomt, een samenleven met samenhang, aandacht, 
toegewijdheid aan elkaar. Je zou kunnen zeggen: al die dingen die Jezus noemt in zijn 
rede over de laatste dingen, opgetekend onder andere in de Matteüs waaruit we hoorden 
voorlezen. Dat beroemde hoofdstuk 25, met de werken van barmhartigheid. Een mooi 
project voor jongeren, dat wordt geleid door onze Rooms Katholieke collega Ria 
Doornbusch heet M25, gebaseerd op Matteüs 25. Bij dit project bezoeken jongeren 
plaatsen waarover het gaat in dat hoofdstuk, plaatsen waar de barmhartigheid gezicht 
krijgt.

V
Barmhartigheid is het sleutelwoord voor vandaag. Barhartige Jezus, geef hen rust. Pie 
Jesu, heb piëteit, heb medelijden, wee barmhartig voor hen die leven in erbarmelijke 
omstandigheden. En Goede Herder zie om naar uw verstrooide volk in nood, zij die lijden 
aan de haat van deze wereld. En dat is een paar dagen na de herdenking van de 
Kristallnacht een meer dan actuele werkelijkheid: het groeiend anti-semitisme overal op 
aarde. De angst die er leeft voor aanslagen op een synagoge, of een joodse winkel. En in 
dit volk dat door de tijden heen zo verstrooid heeft moeten leven als lammeren onder de 
wolven, kunnen we aan allen denken die om welke reden dan ook worden 
gediscrimineerd, gekleineerd, veracht, gehaat. In deze ruwe, ongenadige wereld, waar 
steeds weer het kwetsbare bestaan wordt bedreigd. Wat een grote troost en bemoediging 
gaat er uit van de tekst uit Ezechiël dat Godzelf zijn verstrooide kudde zal samenbrengen 
en hoeden, dat Hijzelf zich zal ontfermen over allen die in ontbering leven en die de 
ontferming moeten missen. Een groot verlangen ook komt aan het Licht: God laat het toch 
eindelijk eens anders worden, deze wereld, deze aarde, vernieuw haar aangezicht, 
vernieuw haar verbanden. Laat ons niet over aan ons lot, aan de ongenade waarin wij ons 
vaak hulpeloos voelen.

V
Ja, dat verlangen, dat kan in ons leven, dat kan in u leven, in jou, in mij. Het verlangen dat 
Christus terug zal komen, dat God zijn Goede en Warme Herderschap overneemt van hen
die zich  kwalijk en kil en koud gedragen richting de mensen over wie zij leider zijn. Het 
verlangen dat deze werkelijkheid zal veranderen, nieuw zal worden, nieuwe hemel nieuwe 
aarde. Het verlangen naar een Pie Jesu die ons in de armen neemt, die ons koestert aan 
zijn hart, niet alleen na ons aardse leven maar ook in de werkelijkheid van onze aardse 
dagen. Dat Kom Heer Jezus Kom, dat Maranatha van alle tijden. De wederkomst van 
Christus is ooit als angstaanjagend beschreven en beleden en uitgedragen. De tronende 
Christus hier in deze kerk zal daar ook aan bijgedragen hebben, want er is immers ook 
een zwaard en is dat zwaard voor mij of is het die lelie? Gaandeweg is men ook anders 
gaan kijken naar die Wederkomst. Als de verbeelding van iets dat nu al hier kan zijn, dat 
nu al werkelijkheid kan worden, als wijzelf de barmhartigheid van de Goede Herder 
overnemen, als wij de werken van barmhartigheid gaan doen, ook al zijn ze ogenschijnlijk 
nog zo klein, maar wat je voor de minste van de mensen hebt gedaan, heb je voor Hem 
gedaan. Wat je voor de minste van de mensen doet, doe je voor Hem. Nee niet om een 
lijstje aan te leggen dat afgevinkt kan worden bij het Laatste Oordeel. God is geen 
Sinterklaas die wie zoet is lekker geeft en wie stout is de roe. God, de Goede Herder, en 
zijn Zoon, de Barmhartige Jezus vragen om een een open hart, een warm hart, om 
barmhartigheid. Dat klinkt groot en abstract en vaag en misschien vroom. Maar maak het 
maar eens concreet, voor zover u of jij dat al niet deed of doet. Niet het onmogelijke wordt 
ons gevraagd in het aangezicht van de Barmhartige Jezus en de Goede Herder, niet het 



onbereikbaar verre waar haast niemand aan kan tippen. Maar het concrete, de handeling, 
de kleine grote daad. Die belangstelling, dat oog, dat telefoontje, die boodschap, dat 
bezoekje – voor zover het kan – die blijk van medeleven. Hoe troostrijk en bemoedigend is
het dat de Goede God dát ziet en dat Jezus onze broeder ons daarin altijd terzijde wil 
staan. 

Amen 


