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Gelezen: Jesaja 26:7-19 en Johannes 5:19-36a 
Titel: Met elkaar. 5 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus, 
Afgelopen donderdagmiddag was ik bij een uitvaart. Met elkaar namen we afscheid 
van een medemens, en met nadruk met elkaar, samen dus. Bij de voorbereiding 
waren er gesprekken geweest en hebben we elkaar veel kunnen vertellen. Na afloop 
van de begrafenis waren er ook gesprekken, niet alleen over de overledene, nee, 10 
allerlei andere onderwerpen kwamen aan de orde. En ik had het gevoel dat dat ook 
een zaak van “samen” was, met elkaar. En…alsof de overledene er nog bij was. De 
uitvaart was iets van “’samen” ook in die zin dat er geen concurrentie was. De één 
was niet beter in de bewoordingen dan de ander, nee, met elkaar, samen dus.  
’s Avonds maakte ik nog even een ommetje. Ik passeerde bekenden, op ruime 15 
afstand, meer dan anderhalve meter. Een groet, een wederzijdse groet, want er is 
afstand maar ook contact, met elkaar, een herkenning van die ander, die medemens. 
Een eindje verder zag ik dat er een huis versierd was met teksten, die mij vertelden 
dat daar iemand woonde die net 50 geworden was. Ik zag verscheidene auto’s met 
hetzelfde logo van een bedrijf en ik denk dan dat collega’s met elkaar het huis 20 
hebben versierd. Ik hoorde ook wat geroezemoes, wat feestvreugde. En ik denk dan 
dat mensen met elkaar iets vieren, een feestje hebben, met elkaar, samen dus.  
Drie voorbeelden van samen, met elkaar, waarbij er naar mijn beleving geen 
concurrentie is. En ik noem dit met opzet zo, omdat er natuurlijk ook heel wat 
voorbeelden te geven zijn waarbij er wel concurrentie is. Bij een wielerwedstrijd gaat 25 
het er om dat jij als eerste over de finish komt. En dat is op zich geen probleem, 
behalve als iemand ten koste van welk risico dan ook wil winnen. Als iemand met 
allerlei trucs probeert de ander van de overwinning af te houden is het niet meer iets 
van “samen”. En, nog veel erger, als iemand wordt neergeschoten is er al helemaal 
niet meer iets van samen, nee, dan moet die ander weg, verwijderd. En zo zijn er 30 
veel meer voorbeelden te noemen. Ik denk dat het nieuws vaker iets vertelt van 
verwijdering, van niet-samen, niet- met- elkaar, dan met samen of met-elkaar.  
En toch….menselijk leven is leven met elkaar, menselijk leven is eigenlijk alleen 
maar mogelijk met elkaar. Met elkaar, met de medemens of in ieder geval met onze 
omgeving, de aarde, de schepping, dat wat groeit en aanwezig is. Wij zweven niet 35 
rond in de ruimte op ons zelf als een klein planeetje in een eigen bubbel, nee, wij 
zweven rond in de ruimte op een planeet met medemensen, met natuur en als daar 
onbalans in komt, dan zijn de rapen gaar. Met elkaar leven wij, nemen wij afscheid, 
vieren we het leven, lossen we problemen op. Met elkaar als mensen en daarmee 
ook in verbinding met God.  40 
Zo lees ik de teksten van vandaag. Teksten die al eeuwenoud zijn. En wonderlijk, de 
dingen van vroeger, de zaken die vroeger speelden, ze spelen nog steeds en zullen, 
denk ik, ook in de toekomst spelen. Jesaja, de Jesaja waaruit we vanmorgen lazen 
spreekt grote woorden en ook moeilijke woorden moet ik zeggen. Hij leefde in de 8e 
eeuw voor Christus, een hele tijd geleden dus, maar hij spreekt over 45 
rechtvaardigheid, over de weg van de rechtvaardige. En dat is een weg van samen, 
een weg van met-elkaar, met de medemens om te beginnen. Jesaja spreekt ook 
over het verlangen naar God. Reikhalzend kijk ik naar u uit. Jesaja spreekt over de 



doden, ja op twee manieren. Doden zullen niet herleven, zo zegt hij eerst en daarna 
zegt hij dat de doden zullen herleven. Tegenstrijdig dus, of het is als een woord en 50 
een antwoord, als een groeiend inzicht. Doden zullen herleven, het kan ook zijn dat 
hij daarmee bedoeld dat een mens gaande zijn leven het leven zal omarmen. De 
mens die tot zijn bestemming komt is dan de mens die als het ware herleeft. De 
mens die tot rechtvaardigheid komt is dan de mens die als het ware herleeft. Jesaja 
beschrijft ook de ellende, het niet-leven dus. En dan is dat niet altijd letterlijk niet 55 
leven, het kan ook leven zijn in de moordende concurrentie, de rat-race, het 
eindeloos streven naar meer, meer, meer.  
Leven met elkaar en daarmee in verbinding met God. Zo lees ik ook de tekst uit het 
evangelie naar Johannes, de tekst van vanmorgen. Er staat veel meer in dat 
gedeelte, maar dit haal ik er voor nu uit. Jesus zegt op een moment: Ik kan niets 60 
doen uit mijzelf. En daarmee vertelt hij over zijn verbinding met God die hij als een 
Vader ziet. Jesus vertelt daarmee ook dat hij daarmee zijn oordeel vaststelt, een 
oordeel als een rechtvaardige, die weet dat God er is en dat God liefde is. Jesus 
vertelt ook dat er een moment zal komen dat de gestorvenen zullen horen en daar 
kun je aan verbinden dat er een verbinding is en blijft met de mensen die gestorven 65 
zijn, een samen met geschiedenis en toekomst, een samen met mensen ook al is er 
de afstand in ruimte en tijd. Jesus laat dat zien in zijn woorden en in zijn levensweg. 
Zijn weg van lijden en sterven en opstaan is een manier om te laten zien dat er 
toekomst is en toekomst zal zijn, een toekomst van leven, een toekomst van samen-
leven, een toekomst voor alle mensen. Voor degenen die het goede hebben gedaan 70 
om te beginnen. Voor die wacht het leven. Voor de anderen wacht het oordeel, maar 
dan staat er niet dan het de dood wacht. Veroordeling kan ook inhouden dat er de 
mogelijkheid is tot groei, en het is goed, dat die veroordeling niet aan mij is, die is 
aan de goede God, de God die liefde is.  
Samen, met elkaar, samen-leven, met elkaar leven, waarbij het leven sterker is dan 75 
de dood, waarbij met elkaar-op-weg-gaan sterker is op den duur dan de moordende 
concurrentie, de strijd op leven en dood, de oorlog om de ander te vermorzelen. Dat 
samen-zijn komt ook naar voren in de viering van het avondmaal, het delen van 
brood en wijn. Brood als symbool van het lichaam van Christus, wijn als het symbool 
van zijn bloed. Brood en wijn samen als symbool van de weg van Christus, voor 80 
mensen en vaak ook met mensen. En toen hij alleen was, en zich zelfs van God 
verlaten voelde, in de Godverlatenheid was er toekomst. Ongeweten denk ik, 
ongezien, maar wel aanwezig. Een toekomst van samen-zijn, die gestalte krijgt in 
brood en wijn, om te vieren op elk moment in de tijd.  
Brood en wijn, ja en vandaag delen we dat op afstand, afstand van elkaar. De 85 
vredegroet kan niet met het schudden van handen of een arm op de schouder, of 
een omhelzing, die wij ook niet gewend zijn. Brood en wijn, we delen dat op afstand. 
En toch, met de afstand, op afstand, is het wel iets van samen-zijn. Ook met de 
mensen die thuis meevieren, nu of later. Het samen-zijn, het met-elkaar zijn is 
sterker dan de afstand, kan afstanden in ruimte en tijd overbruggen en overbrugt die 90 
afstanden in ruimte en tijd. Dat is ook de verbinding met God, nee, andersom, zo 
verbindt God zich met ons, in elke tijd. En zelfs als wij God niet herkennen, Zij, Hij, 
herkent ons, overbrugt zo de afstand in ruimte en tijd. Amen.  


