
Thema: Bij God is vreugde

Inleiding 
Bij God is vreugde. Zo schrijft Dietrich Bonhoeffer in zijn dagboek, een paar jaar voor zijn 
executie door de nazi’s in 1945. Bij God is vreugde! 

Het klinkt als een echo van de vreugdepsalm 100, als een echo van de woorden van Juli-
ana van Norwich, een Engelse mystica uit de 14e eeuw die prachtig beschrijft hoe de 
vreugde van God haar geheel vervult. Wat beleefden deze mensen? Komt ons dat be-
kend voor? 

Lied: 280 De vreugde voert ons naar dit huis

Eerste lezing Psalm 100 hertaling Sytze de Vries

Juich voor de Enige
aarde alom! 
Sta vol vreugde 
Hem ten dienste!

Zoek zingend naar
het licht van zijn ogen.
Noem Hem de Enige
want Hij is God.

Hij immers schiep ons, 
niet wijzelf.
Wij zijn de kudde 
die Hij wil hoeden.

Treed zijn poorten
lofzingend binnen.
Geef Hem de glorie
waar Hij hof houdt.
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Zegen Zijn Naam
en zeg Hem dank:
goed is de Enige,
blijvend Zijn goedheid!
Groot is Zijn trouw
geslacht na geslacht.

Tweede lezing: Jesaja 35:1-2 en 10 
De woestijn zal vrolijk zijn, juichen en bloeien. De woestijn zal bloeien als een lelie. Er zul-
len prachtige bomen groeien, die net zo mooi zijn als de bomen op de Libanon-bergen 
en op de berg Karmel. De woestijn zal zo schitterend zijn als de akkers van het Saron-dal.

10 De mensen die door de Heer bevrijd zijn, zullen terugkomen in Jeruzalem. Ze zullen 
stralen van blijdschap, ze zullen juichend de stad binnengaan. Niemand zal nog jamme-
ren of huilen.

Julian of Norwich
“Hierna liet Hij mijn ziel een opperste geestelijk genot smaken. Ik voelde me boordevol 
blijvende zekerheid, krachtig bevestigd, vrij van kwellende angst. Zo verheugend en zo 
geestelijk was deze ervaring, dat ik één en al vrede was, rustig en ontspannen, en dat 
niets ter wereld mij had kunnen verstoren.”

G. Valkenborgh, ‘Alles komt goed…’Julian van Norwich. Visioenen. Kok 1994, p. 57-58

Overdenking
Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de geest?
De liefde en de vreugde,
De vrede allermeest

Vreugde, vreugde, vreugde ... .
In onze Westerse kerken klinkt te weinig vreugde, vind ik. 

Hoe komt het toch dat vooral somberheid en ‘uit diepte van ellende roep ik tot U’ in onze  
kerken klinken, en veel minder halleluja? Behalve dan bij de evangelische kerken waar 
opwekkingsliederen in die leemte voorzien, maar daar schijnt hier weinig enthousiasme 
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voor te bestaan. Terwijl elders toch het heel anders aan toe gaat. Onze Belgisch gemeen-
telid Thomas van Zwol stuurde me van de week een YouTube-filmpje van de Koptische 
Cavechurch in Caïro. Duizenden jonge Koptische christenen zongen daar, in het Arabisch, 
prachtige, vrolijke lofliederen. Schitterend, kijk zelf maar, ik werd er onmiddellijk vrolijk 
van (en God vast ook!): https://www.youtube.com/watch?v=W4x83NmFvpY

Zij kunnen het wel, wij niet! Dat is toch raar?

Gaat het Oude Testament niet juist om bevrijding van ellende, bracht Jezus niet een blij-
de boodschap en vertellen mystici van alle tijden niet hoe zij door een ongekende 
vreugde werden bevangen, juist op de moeilijkste momenten van hun leven? 

Er zit iets scheefs in onze beleving van het christendom. Soms heb ik het gevoel dat voor 
ons het belangrijkste moment van de Goede Week Goede Vrijdag is, en niet Pasen. De 
Passie, en niet de Opstanding, de verlatenheid van Stille Zaterdag en niet de vervoering 
van Pinksteren. In het Oosterse christendom, in de Byzantijnse liturgie bijvoorbeeld, en 
ook in de Koptische gaat het heel anders aan toe. Daar worden Pasen en vooral Pinkste-
ren breed uitgemeten: om die vreugde-feesten gaat het! Vreugde alom. Er is wel eens 
gezegd dat dit te maken heeft met het klimaat. Zonovergoten landen zullen niet zo gauw 
een schilder als Caspar David Friedrich voortbrengen, de Duitse romantische schilder van 
heel donkere kruisigingstaferelen in desolate landschappen. En de Baltische landen zou-
den niet zo gauw het leven hebben geschonken aan een kleurrijke schilder als Paul Gau-
guin. Deze klimaatkloof in Europa is weleens genoemd ‘de knoflookgrens’. Ten Noorden 
is alles donker en tobberachtige, ten Zuiden wordt alles lichter en vrolijker.
Hoe overdreven deze bewering ook is, er zit wel wat in. Bestaat er zoiets als een IJslandse  
Bourgondiër? Zou zoiets op het terrein van de religie ook kunnen gelden? Zou dat zelfs 
bij de godsbeleving van noordelingen een rol kunnen spelen? Als wij bidden, vragen wij 
misschien meer kracht en troost dan vreugde? Mocht dat zo zijn, met dank aan Luther en 
Calvijn, dan ben ik bang dat we toch voorbij aan de duidelijke taal die Oud- en Nieuw 
testament spreken. 

Psalm 100
Neem psalm 100. Een vreugdepsalm, een vreugdepsalm bedoeld om uit volle borst te 
zingen, op weg naar de tempel van Jerusalem.
Juich voor de Enige
aarde alom! 
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Sta vol vreugde 
Hem ten dienste!

Dàt zingen de pelgrims die beginnen aan de laatste klim naar de tempel van Jerusalem. 
Ze hebben al kilometers in de benen en net als bij de Vierdaagse, helpt zingen bij dat 
laatste stukje. Een vrolijk zingen:

Zoek zingend naar
het licht van zijn ogen.
Noem Hem de Enige
want Hij is God.

Het lied verklaart ook waar die vreugde om God, vandaan komt:

Hij immers schiep ons, 
niet wijzelf.

Ik zie al een aantal van u steigeren. O, nu komt dat oude scheppingsverhaal zeker? Adieu 
wetenschap! Natuurlijk niet! Misschien heeft u laatst de serie The mind of the universe 
gezien, gepresenteerd door Robert Dijkgraaf. Ik weet niet hoe het u verging maar ik vond 
het geweldig, al gingen sommige dingen mij duidelijk boven de pet. Boven de pet ... . 
Dàt was nou precies het gevoel van mensen die duizenden jaren geleden vol verwonde-
ring keken naar de zon, de maan, de sterren, de zee en het land, de planten, de dieren en 
niet te vergeten dat vreemde wezen dat mens heet. Verwondering alom: hoe kan dit al-
lemaal? Waar komt het vandaan, waar gaat het naartoe. De wetenschap heeft heel wat 
raadsels opgelost maar de vragen zelf hebben aan actualiteit niet ingeboet. Huidige we-
tenschappers stellen die nog steeds. Elke cultuur bedacht en bedenkt eigen antwoorden 
op die vragen. Er werden in het verleden scheppingsmythen bedacht, de ene nog origi-
neler en poëtischer dan de andere. 
Het Bijbelse Scheppingsverhaal is daar één van.
…
Hij (Noem Hem de Enige want Hij is God)
immers schiep ons, 
niet wijzelf.
Verwondering en ontzag. Kijkend naar dat alles voelt de mens zich nietig en hoopt op 
geborgenheid
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Wij zijn de kudde 
die Hij wil hoeden.

In een pastorale samenleving overleeft de kudde alleen door toedoen van de herder. De 
kudde vertrouwt de herder, volgt hem en vindt zo voedsel en water.
Zo voelen zich de pelgrims op weg naar Jerusalem.

Ze naderen nu de eerste treden van de tempel en de psalm vertelt hoe ze dat moeten 
doen:

Treed zijn poorten
lofzingend binnen.
Geef Hem de glorie
waar Hij hof houdt.

Zegen Zijn Naam
en zeg Hem dank

Ze zijn er. Vreugde en dankbaarheid mogen nu volledig worden geuit In lofgezang en ze-
gening. En weer volgt de uitleg:

goed is de Enige,
blijvend Zijn goedheid!
Groot is Zijn trouw
geslacht na geslacht.

De hele psalm is een vreugde-uitbarsting, een lofzang, omdat de pelgrim aangekomen is 
en weet dat hij daar, in de tempel, een ontmoeting met de bron van het leven tegemoet 
gaat.

Is dat voor ons zo moeilijk te volgen? Of beleven hedendaagse pelgrims en wandelaars 
dit ook? Is dit een idylle, een naïeve hoop? Zeker niet!

Jesaja
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De profeet Jezaja, die als taak heeft de ballingen in Babylon een hart onder de riem te 
steken, weet wel beter.
Deze ballingen willen al heel lang naar huis, naar Jerusalem terug, naar de tempel daar. 
Maar na alle ellende die ze meegemaakt hebben, na de jarenlange gevangenschap, zakt 
de moed hen in de sandalen.
Diepte van ellende. En juist vanuit die diepte van ellende, vertelt Jesaja hen zijn visioen 
van hoop:

De woestijn zal vrolijk zijn, juichen en bloeien. 

We zullen het straks zingen: De steppe zal bloeien, het prachtige lied dat Huub Ooster-
huis voor Pasen schreef, het feest van de bevrijding van angst en dood.

De ballingen keren
Zij keren met blinkende schoven
Die gingen in rouw
Tot aan de einden der aarde
Één voor één en voor goed,
Die keren in stoeten
…
Die zaaiden in tranen
Die keren met lachen en juichen.

Dat is wat Jesaja bedoelt: 
 10 De mensen die door de Eeuwige bevrijd zijn, zullen terugkomen in Jeruzalem. Ze zul-
len stralen van blijdschap, ze zullen juichend de stad binnengaan. Niemand zal nog jam-
meren of huilen.

Dat durft hij te zeggen tegen mensen die creperen daar, in Babylon? Je moet maar dur-
ven! Of je moet zeker weten dat dat zo zal zijn, of er zo naar verlangen dat het werkelijk-
heid wordt. De vreugde keert terug. Bij God is vreugde.

Juliana van Norwich
Mystici blijken een sleutel in bewaring te hebben gekregen. Een sleutel naar de innerlijke, 
totale vreugde. Zo ook de Engelse mystica Juliana van Norwich. Ze leefde in de veertien-
de eeuw als kluizenaarster in de kerk van Norwich. Toen ze dertig was, werd ze ernstig 
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ziek en ontving visioenen die ze heel precies op schrift stelde. Ze komen overeen met de 
beleving van veel mystici:
“Hierna liet Hij mijn ziel een opperste geestelijk genot smaken. Ik voelde me boordevol 
blijvende zekerheid, krachtig bevestigd, vrij van kwellende angst. Zo verheugend en zo 
geestelijk was deze ervaring, dat ik één en al vrede was, rustig en ontspannen, en dat 
niets ter wereld mij had kunnen verstoren.”

Misschien herkent u het, misschien niet. Hoe dan ook, manen dergelijke ervaringen van 
mensen je tot stilte. 

Juist in moeilijke tijden
Opvallend is dat deze mensen: de psalmist van psalm 100, de profeet Jesaja, Juliana van 
Norwich, Dietrich Bonhoeffer, tot dit soort ervaringen van VREUGDE komen in de meeste 
moeilijke situaties: gevangenschap, uitzichtloosheid, ernstige ziekte, naderende executie.
Op Goede Vrijdag - momenten waar ze zum Tode betrübt zouden moeten zijn. Maar nee: 
het tegenovergestelde is het geval. Ze spreken over een onbeschrijfelijke vreugde, een 
Opstanding-ervaring, een opgaan in de liefde van God.

Dit maant, inderdaad, tot stilte, en tot ontzag.

In God is vreugde

Amen.
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