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3. Gelukkig leven?– Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost
worden. (Mattheus 5:4)
Bij een condoleance vergiste een vrouw zichzelf. Toen zij bij de betraande
weduwe zag, zei zij per ongeluk: ‘gefeliciteerd met het verlies van uw man’.
Zij voelde zich heel vervelend na deze vergissing. Toch moest ik aan dit
voorval terugdenken bij deze tweede zaligspreking van Jezus. ‘Gelukkig de
treurenden.’ Mensen, die treuren, zijn in onze ogen ongelukkig. En heeft
Jezus het niet een beetje te snel over troost, die er zal zijn? Is het niet beter in
verdriet en rouw eerst eens even naast iemand te gaan zitten? Zoals de
vrienden van Job, die eerst een week zwijgend delen in het verdriet van Job.
Of zoals Jezus zelf, die huilt om het overlijden van zijn vriend Lazarus.
Maar zoals met meer zaligsprekingen, resoneert het Oude Testament ook hier
weer mee. Jesaja 61: 1-3 spreekt over het troosten van de treurenden. Een
tekst die Jezus in Lukas ook op zichzelf betrekt. In Jesaja gaat het om degenen
die treuren om de ballingschap, zoals in Psalm 137. Ze treuren om wat er niet
meer is. Ze huilen als ze denken aan Jeruzalem.
Zo kunnen wij ook treuren. Over mensen die we missen. We maken keuzes in
het leven. Er overkomen ons dingen, of ze overkomen ons juist niet. Op
allerlei manier kunnen we treuren over het niet geleefde leven. Alles wat we
gemist hebben. Dat onder ogen zien, kan heel pijnlijk zijn. De verleiding is
groot om te blijven geloven dat ons leven maakbaar is. Of we storten ons in
iets waar we weer alles van verwachten. Maar je mag treuren om wat niet
was, wat niet is, wat niet zal zijn. Dat is beter dan het angstvallig te ontkennen
of te ontlopen. Gelukkig ben je als je treurt. Als je kan treuren. Als je durft te
treuren. Waar dan opent je bestaan zich pas voor troost.
Jezus wil het verdriet van ons leven daarom niet bedekken, maar er juist met
ons naar toe. Door het delen van ons bestaan, door zijn lijden en overwinning
op de dood wordt Hij onze trooster. Is Hij nu, door de andere Trooster, de
heilige Geest dicht bij ons. Daardoor komt het Koningschap van God dichtbij.
Voor vandaag en voor de toekomst.

Om nog eens over door te praten:
We kunnen treuren om ons niet geleefde leven. Waar denkt u / denk jij dan
het eerste aan?
Bijbelstudie –
Lees Jesaja 61: 1-3 en Psalm 137 nog eens. Waar hebben de
ballingen het meest over getreurd?
Gebed –
Vader in de hemel.
Help mij onder ogen te durven zien waarover ik treur
Over de mensen die ik mis
Over dingen die ik als kind gemist heb
Over het leven dat ik niet geleefd heb door mijn keuzes of
mijn omstandigheden.
Over deze wereld en alles wat zij niet geworden is.
Kom in dit treuren met uw troost
In het aanvaarden van de grenzen met uw openingen
Door Jezus Christus en uw Geest, de Troosters. Amen
Delen & dienen –
Met wie zou u / jij kunnen delen waarover u / jij over treurt?
Bij wie voelt u / voel jij je veilig genoeg om samen verdrietig
te zijn om de mensen en dingen die er niet meer zijn of er
nooit gekomen zijn?
Met wie zou je daarin de troost van Christus en de Geest
kunnen ontvangen?
Liturgie – uit Opwekking 717
Stil, mijn ziel, wees stil
En laat nooit los
De waarheid die je steeds omarmd heeft
Wacht, wacht op de Heer
De zwartste nacht
Verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt
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