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

Wanneer wij in onze gemeente iemand gedenken die ons is ontvallen, noemen wij op
de volgende zondag haar of zijn naam, worden we stil en bevestigen wij een 
gedachtenisblaadje in de gedachtenisroos op het koor van deze kerk. In 2015 begon 
dit gebruik, het kunstwerk was ontworpen en gemaakt, met verwijzingen naar de 
stroom van het leven, en de overwonnen dood: elementen van glas, de glazen zee, 
want de zee was niet meer, zoals het Bijbelboek Openbaring het zegt. En de open 
ruimte, open naar boven toe verbeeldt het eeuwigheidsleven waarin wij onze 
dierbaren veilig en geborgen mogen weten, in Licht en bij God. 

De blaadjes met de namen, kleiblaadjes zijn het, ongebakken klei, hebben de vorm 
van een hederablad, het blad van een klimop. Sommigen zien er een engel in, 
kortgeleden iemand een hart. Klimop zien we volop vandaag. Op de voorkant van het
liturgieboekje, bij de kaarsen, en afhangend van de kansel. Klimop blijft groen, een 
evergreen zou je kunnen zeggen, die het blad behoudt, niet zoals de meeste bomen 
in deze tijd van het jaar. Het groen doorstaat de winter en de plant is heel sterk, met 
worteltjes die zelfs in een  stenen muur zicht vast kunnen zetten. In de symbolische 
bloemschikkunst staat hedera voor blijvende trouw en duurzame verbondenheid. In 
de liturgische bloemschikkunst staat het voor de blijvende trouw van God en onze 
verbondenheid met Hem en elkaar. 

Als de namen in de gedachtenisroos zijn, een jaargang van namen van hen die ons 
ontvielen zeggen we: zij blijven verbonden met God en met ons. En zo koesteren wij 
de namen van hen die wij gedenken, ze zijn geborgen in Gods genade en ingelijst in 
Licht bij Hem en bij ons. In het netwerk van hedera zijn 24 unieke bloemen 
bevestigd, naar het aantal gemeenteleden die in het nu voorbije kerkelijke jaar 
overleden zijn. Wij noemden er 23, de meest recent overledene van nu is de eerste 
naam van volgend jaar. 

Die bloemen zijn uniek, zoals ieder mens uniek is. Ieder een eigen kleur, een eigen 
karakter, een eigen levensweg, een eigen biografie. Wanneer bij een afscheidsdienst
of plechtigheid woorden van herinneren klinken komen die kleuren tot spreken, en 
elke keer weer is dat indrukwekkend. Vandaag zien we een boeket van bloemen en 
lichten voor hen die wij hier noemen. 

En daar mag je ook bij bedenken hen die wij hier niet noemen, maar die leven in 
onze harten en die we missen, misschien wel al lang of heel lang. Of in het afgelopen
jaar gestorven in onze eigen levenssfeer van familie of vrienden. ‘Waarom is er een 
blaadje zonder naam’ vraagt iemand mij bij de gedachtenisroos. Bij dat blaadje mag 
je zelf een naam bedenken van iemand die jij heel erg mist. Ook zij horen er bij. Ook 
hen mogen wij thuis weten in het Land van Belofte, de Stad van Vrede, in het 
eeuwigheidsleven van louter licht, waar heil’gen heersers zijn. 

November is de maand van gedenken, die begon met Allerheiligen en Allerzielen en 
vandaag wordt afgesloten met het gedenken in vele Protestantse kerken. In deze 
dagen van gedenken van wie ons voorgingen, kan de vraag opkomen: voor wie is 
dat Eeuwigheidsleven, dat Thuisland van God, die nieuwe hemel, nieuwe aarde?



Is dat voor uitverkorenen? En wie gaat er dan over dat uitverkiezen? Bedoelt Jezus 
dat alleen de categorieën mensen die hij noemt zalig of heilig zijn en alle andere 
niet? 

De zogeheten Zaligsprekingen, die wij vandaag hoorden voorlezen, gaan naar mijn 
overtuiging over iets heel anders. Die gaan er over dat er mensen zijn op deze aarde
die in werelds perspectief niet behoren tot de winnaars. Tot hen die heel rijk zijn, veel 
macht hebben, die grote delen van de aarde bezitten, die zelfvoldaan zijn en leven in
en van materie… Met als gevolg dat zij die die macht, dat bezit, die vermogens 
allemaal niet hebben aan de kant staan. Zo is de wereld, in de tijd van Jezus niet 
anders dan in onze wereld. 

Wat Jezus doet in zijn toespraak is hén een hart onder de riem steken die anders zijn
en anders denken. Die zachtmoedig zijn en een heel rijke en gevoelige binnenwereld
hebben, die oog hebben voor het kwetsbare omdat ze het zelf als geen ander 
kennen, die talen naar vrede en die onrecht niet verdragen. Het zijn de bloemen op 
de vaas die gegroeid zijn in de luwte van tuinen. Hen zet Jezus in het Licht, een hart 
onder de riem, en dan niet omdat ze sneu en zielig zijn, maar om hen stem te geven 
en de wereld te leren dat hún zachte stem meer waarheid uitspreekt dan die van 
schreeuwers. Zij die in de aardse samenleving bijna niet meetellen staan volop in het
Licht van de Heer: voor hen is het Koninkrijk van de hemel. Zij zullen de aarde 
bezitten. Zij zullen het land erven.  

In het Aloude Testament slaat het woord land vaak op het materiële bezit van het 
beloofde land, waar Israël na jarenlange omzwervingen in de woestijn eindelijk 
‘thuis’-komt en zichzelf kan worden. Geleidelijk aan krijgt deze uitdrukking een 
diepere en geestelijke klank. Het materiële erfbezit zal als beeld dienen voor Gods 
liefde en trouw, voor het rustig en veilig zich geborgen weten in de ruimte van Gods 
vriendschap. Ook deze belofte beantwoordt aan een diepe levensvraag van de 
mens, de vraag naar een ‘thuis’, naar een geborgenheid in liefde die ons toelaat 
helemaal onszelf te worden. Jezus leert ons dat we als mens echt ‘thuis’ zijn als we 
‘thuis’ komen bij God, die onze Vader is. Dan bloeien we open tot gelukkige mensen 
die onverdeeld goed kunnen kunnen zijn zoals God zelf goed is.” 

De mens die zich niet gelukkig prijst of zalig voelt dan denken dat zij of hij er niet bij 
hoort. Want dat is het gevoel dat anderen meegegeven hebben en wat zich diep in 
het hart genesteld heeft. Het gevoel met van die sterke worteltjes, dat woekerende 
gevoel: ik tel niet mee, ik ben onbelangrijk, ik doe er niet toe. Jezus ziet hen, zet hen 
in het licht, prijst hen gelukkig, feliciteert hen. Niet met hun ongelukkige gevoel, maar 
met het feit dat juist zij in het oog van de Schepper zijn. Zo waardevol, zo volwaardig 
zijn kind. Als je in de ogen van de wereld geminacht wordt mag je weten dat je mag 
schuilen bij God, dat je mag vluchten naar God toe… Zoals Psalm 31 (Huub 
Oosterhuis Psalm 31- vrij) het zo treffend zingt:

Dankzij U ben ik ontkomen aan het heimelijk gespannen net. 
U zult mij niet vernederen, nooit, rotsvaste redding bent U.
Huis van bevrijding.

In uw handen beveel ik mijn geest.
U hebt mij vrijgekocht



U werd mijn waarheid. 

Gaande in het goed wijd land
word ik U gewaar,
ervaar uw vriendschap.

Naar U vlucht ik toe.

Er wordt over mij gemompeld
er wordt van mij weggekeken.
Maar ik zeg in mijn hart:

Hij alleen mijn God
wat ik nog te leven heb
is in zijn hand.

Doe lichten over mij uw aangezicht
vriend God.
Nog zoveel leven hebt U neergelegd in mij.

In uw Aangezicht ben ik geborgen
Uw ogen een loofhut waar ik bijkom
van alle twistende tongen. 

Zo verward was ik dat ik dacht:
ik ben afgesneden van zijn ogen
Maar U hebt mij gezien en gezien.

Amen


