
Lieve allemaal, 

Vandaag neem ik jullie mee naar een plekje, dat ik ook op 

paasmorgen hier in de Kamp heb laten zien. Het is niet 

toevallig dat het nu weer gebeurt, want tussen Pasen en deze 

dag – de zondag van de voltooiing – ligt een direct verband. 

Eerst maar het plekje:  Deze plek wordt echt al eeuwen en 

eeuwenlang aangewezen als de plek waar Jezus zijn bergrede 

heeft gehouden. Bijna alle gelovigen zijn het er over eens dat 

dat zijn belangrijkste toespraak ooit is geweest. Als ieder mens 

op aarde de woorden die Jezus dáár spreekt in de praktijk zou 

brengen, dan zou deze aarde vol van vrede zijn. Dan zou 

eigenlijk het Koninkrijk van God al op aarde zijn. Of anders, dan 

zou de voltooiing van deze wereld wel heel nabij zijn! Om jullie 

er een paar woorden van te laten horen: 

- Behandel andere mensen zoals jullie willen dat ze jou behandelen. Ga zó met andere mensen 

om, positief, zodat je hen het leven mogelijk maakt en gelukkig! Want dat wil jij toch ook, dat 

anderen jou met respect behandelen en uit zijn op jouw geluk. Dat is, zo zegt Jezus, de wet 

en de profeten. De kern van het verhaal 

- Als iemand je op de wang slaat, keer dan ook de andere wang toe en heb zelfs je vijand lief. 

Als er een conflict ontstaat, laat dan met jóuw opstelling zien dat je uit bent op vrede!  

- Het Onze Vader…. “Uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede op 

aarde…..” 

Als ieder dát nu in de praktijk zou brengen! Yes!  

Die toespraak in díe vorm wordt maar door één evangelist, één van de schrijvers over Jezus, verteld: 

Mattheüs. En nu eindigt diezelfde Mattheüs zijn boekje op deze plek. En hij is ook de enige die ook 

dit verhaal zó heeft. Hij vindt het dus écht belangrijk, beide verhalen. Bergrede en dit verhaal.  

Na zijn dood verschijnt Jezus als levend aan zijn leerlingen, aan zijn vrienden. Op diezelfde plek. 

Daarom staat daar, al heel lang, déze steen en in die steen staat de 

tekst die Els gelezen heeft uitgebeiteld, in het Latijn:   



Nu zien jullie nog iets. Vlakbij deze berg, een 

heuvel is het eigenlijk meer, ligt het meer van 

Galilea. Al zijn vrienden, zijn leerlingen komen 

uit plaatsjes vlakbij of aan dat meer. En de 

meesten verdienen aan dat meer hun 

dagelijks brood. Het zijn gewone mensen, ze 

hebben geen hoge opleiding gehad, althans de 

meesten niet. Ze spreken dialect. En tegen 

deze mensen zegt Jezus: laat alles achter, ga 

op pad, leer de mensen wat ik jullie op deze 

berg in de bergrede heb geleerd, maak alle 

volken tot mijn leerlingen en doop ze in de 

naam van de Vader, de Zoon en de Heilige 

Geest. Verbind hen met mij, verbind mij met 

hen, met alle mensen. 

Laat dus je bestaanszekerheid hier bij dit meer 

achter. Ga in mijn naam op reis…. Dat is véél 

gevraagd!  

Het is nog meer veel gevraagd, omdat in de 

hoofdstukken hiervoor diezelfde Mattheüs 

vertelt dat Jezus wordt gekruisigd en dat de 

vrienden van Jezus dóódsbang zijn dat hen dat 

ook overkomt. Waarom zouden zij dan nóg meer onzekerheid op de koop toe nemen en op pad 

gaan? Dan ga je toch liever terug naar huis, pak je de draad van je leven weer op, dat wat wél zeker 

is. Nu is het óók zo dat hier vlak voor Mattheüs vertelt dat vrouwen in Jeruzalem zeggen dat ze Hem 

hebben ontmoet. Levend. Door de dood heen. En dat zij zeiden dat de leerlingen naar Galilea – naar 

hier dus, zouden moeten gaan, omdat ze Hem daar zouden zien….. 

Maar dan nog…… Alles achterlaten? En dan ook nog: het zijn Joodse mannen. Ik weet niet of het jullie 

wel eens is opgevallen, maar het Joodse geloof doet bijna nooit z’n best om andere mensen én 

andere volken  te bekeren tot hun geloof. En dat gaan zij dan nu wél doen? 

Ik vind deze plek indrukwekkend. Het is een plek van kiezen, de bron van het christelijk geloof, waar 

het begint. Wat kiezen deze mannen nu? Terug naar hun eigen zekerheden? Dan was het verhaal van 

Jezus nooit bij ons gekomen en bij zovelen niet. Of gáán. 

Het moet hen overweldigd hebben,  overtuigd hebben, al is er ook de twijfel bij de leerlingen, vertelt 

Mattheüs. Gelukkig maar, want dat maakt hen herkenbaar. Maar zij moeten op de één of andere 

manier – God weet hoe – Jezus daar lévend hebben gezien. En toen overtuigd geraakt: die toespraak, 

die woorden van de bergrede, daar moeten we mee verder. En, het verhaal van Jezus, dát móet 

verder verteld worden. We gáán. It giet oân! Onvoorstelbaar, want zó onwaarschijnlijk!  

We wagen het, want het is een wáágstuk:  het kan best eens gevaarlijk worden! Alles achterlaten, 

ons leven inzetten niet voor een jihad, een heilige oorlog, ook niet voor een gewelddadige kruistocht, 

maar voor een heilige vrede. Voor Jezus, die van de bergrede! Maar zelfs al zouden we het leven erbij 



inschieten, dan nog vertrouwen we erop, dat er leven is dóór de dood heen. Al gaan we door het 

water, door de doodsrivier, ik vrees geen kwaad, want U bent bij mij. Ik ben verbonden, wij zijn 

verbonden met Uw naam, met Vader, Zoon en Heilige Geest! We hebben dat gezien, ervaren, hier op 

dit plekje. Daar verscheen Hij aan ons. 

En dan eindigt Mattheüs zijn boek, dan eindigt Jezus zijn verschijning met “Zie, ik ben met jullie, alle 

dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.  

Ik realiseer me dat ik het heb over dingen, die ik zelf niet goed begrijp, maar die ik wél vertrouw, 

geloof, dat ik God vertrouw. Het geheim zit ergens in dat laatste vers: “Zie, ik ben met jullie”. Dat “ik 

ben met jullie”, daar neemt Jezus zélf de Naam van God in de mond. Als Mozes in de woestijn is, bij 

een andere berg, de berg Horeb, dan heeft hij daar een vergelijkbare ontmoeting. Hij ziet een 

doornstruik in brand staan en die struik verbrandt niet. Hij gloeit, aan alle kanten. Nu is een 

doornstruik de meest waardeloze struik in de bijbel. Daar heb je niets aan, daar komt niets 

vruchtbaars uit voort. Daar prik je je alleen maar aan. Mozes zélf identificeert zich met die struik. 

Loop ik hier in de woestijn, terwijl mijn volk in Egypte gevangen zit. Wat heeft mijn leven nog voor 

zin. En daar, bij die berg, gaat Mozes diezelfde stem horen “Mozes, Mozes…, jij moet naar Egypte 

gaan om mijn volk te bevrijden….” Wie bent U dan…., hoe is Uw Naam? Mijn Naam is “ik zal met jou 

zijn…..” En Mozes gáát. Een doornstruik in vuur en vlam, 

bezield, Mozes, een mens die dacht dat zijn leven voorbij 

was gegaan, gáát. En de leerlingen, die gewone vissers ze 

gáán. Beter dan dat, nauwkeuriger dan dat, kan ik het niet 

zeggen. Uw naam…, Uw naam worde geheiligd, Uw 

koninkrijk kome, Uw wil geschiede en wij, dus gaan wij op  

op pad! Mozes naar Farao waar hij op weerstand stuit. De 

leerlingen op pad, de wereld door. 

De hele wereld over. Totdat er zo rond 750  een paar 

mannen uit Engeland hier in Heemse komen, op het plekje waar nu de witte kerk staat.  Dáár begint 

het voor ons, voor ons hier. En al meer dan 1250 jaar klinkt het verhaal  door en de verhalen door. 

Tot vanochtend, hier bij ons….

 

Over de bergrede, de woorden van Jezus. Over hoe deze wereld mooier wordt als we uit die 

woorden leven. Over leven door de dood heen. Voor de mensen die gestorven zijn. Voor alle namen 

die we vanochtend noemen, ook de naam van mijn moeder. Voor alle mensen die we vandaag niet 

noemen, maar aan wie we wél denken, moeten denken, omdat we teveel met ze verbonden zijn dan 



dat we ze zouden kunnen vergeten. Voor hen kunnen we naar voren komen, straks om een kaarsje 

aan te steken. Aan de Paaskaars,  hun doopnaam, kostbaar, wie zij ten diepste waren verbonden met 

Vader, Zoon en Geest 

Tot aan de voltooiing…. Dat is het perspectief, dat Jezus bij monde van Mattheüs ons geeft. Dat is dus 

niet “de vernietiging van de aarde”. Het is niet de “opheffing van de aarde” en er komt helemaal een 

nieuwe aarde, zoals je een oude fiets wegdoet en een nieuwe koopt. Het is déze aarde ánders. Deze 

aarde vernieuwd, gerepareerd. Tot voltooiing gekomen. En zie, het is zeer goed…… 

Zover is het nog niet. Nog steeds niet. Nog altijd niet. Wás het maar zover! Geen kanker, geen IS, 

geen MH 17, geen dementie, geen scheiding….. Daarom is het ook altijd een wat bijzonder feest. 

Mixed feelings, gemengde gevoelens. Het feest van de hoop op ooit…… En tegelijk het feest van het 

nog niet….. En ook.., het feest van de herinnering aan allen die ons lief waren en lief zijn. Want liefde 

sterft niet met de dood. 

Maar tegelijk, het is ten diepste het feest van de hoop. En die hoop vloeit voort uit de Naam. Zie, Ik 

ben die ik ben… Zie, ik ben MET jullie, alle dagen, van verdriet en vreugde. Tot aan de voltooiing van 

deze wereld. Amen. 


