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Kort geleden is er een boek verschenen met de titel Troost, geschreven 
door de Canadese historicus, schrijver en oud-politicus Michael Ignatieff.  

Ik ben het aan het lezen en het is fascinerend. 
 

Het begon allemaal met de Psalmen. Vier jaar geleden kreeg hij de vraag 
om in Utrecht tijdens een muziekfestival rond de Psalmen een lezing te -

geven over rechtvaardigheid en politiek in dit bijbelboek. Over die eerste 
twee onderwerpen wist hij heel veel, maar de psalmen kende hij eigenlijk 

nauwelijks. Toen hij daar in Utrecht luisterde naar koren die in oude 
middeleeuwse kerken psalmen ten gehore brachten, werd hij tot zijn eigen 

verbazing tot tranen toe geroerd, door de muziek en de woorden.  
 

Wat hij vond in die oude liederen was troost, al was hij daar niet naar op 

zoek, en al beschouwt hij zichzelf niet als gelovig. En hij besloot aan een 
boek te beginnen over de vraag hoe de mens in de loop van de 

geschiedenis met hoop en wanhoop is omgegaan. Puur toevallig kwam het 
uit op het moment dat we wereldwijd worstelen met een pandemie en 

waarin mensen meer dan anders op zoek zijn naar troost.   
 

Hij zegt daarover:  Je ziet nu met covid dat we troost alleen in 
wetenschappelijke termen gieten. Want: de wetenschap krijgt ons hieruit. 

Aan de ene kant is dat zo, maar ik vind het interessant hoe onbevredigend 
dat vooralsnog is. We worden alsmaar weer door nieuwe virusvarianten 

getroffen. Aan het rouwen zijn we nog niet. Misschien komt dat omdat we 
niet weten waar we troost moeten zoeken. 

 



De evangelielezing van vanmorgen raakt aan dit thema. Het is een 
wonderlijk verhaal dat Johannes ons vertelt.  De theoloog en dichter 

Willem Barnard zegt over dit verhaal van de opwekking van Lazarus: Het 

is mij volstrekt onmogelijk om dit verhaal te geloven met mijn verstand, 
en daar onmiddellijk achteraan: en het is mij volstrekt onmogelijk om het 

niet te geloven met mijn hart.  
 

De eerste uitspraak brengt denk ik precies onze verlegenheid met dit 
verhaal onder woorden. Wie wel eens aan een graf gestaan heeft van een 

naaste weet hoe moeilijk het kan zijn om te geloven dat wie kort tevoren 
nog levend was echt dood is, voorgoed weg. De dood is niet te bevatten. 

Maar wie daar heeft gestaan weet ook dat, hoe onbevattelijk, hoe moeilijk 
te aanvaarden de dood van een geliefde ook is, het omgekeerde nog 

onmogelijker is om te geloven: dat wie dood is weer tot leven zou komen. 
 

Het is voor mij volstrekt onmogelijk om dit te geloven met mijn verstand, 
zegt Barnard over het verhaal van de opwekking van Lazarus. Maar hij 

zegt dus ook nog iets anders: het is mij volstrekt onmogelijk dit verhaal 

niet te geloven met mijn hart. Ik vind dat een heel opmerkelijke 
uitspraak. Hij zegt niet: met mijn verstand kan ik hier niet bij,  

maar met mijn hart wil ik het nog wel geloven.  
 

Dan zou geloven met het hart een verlegenheidsoplossing zijn, iets dat 
veel gemakkelijker gaat. Zo van: gelukkig hebben we ook nog een hart, 

daarmee kun je alle kanten op en dan valt er toch altijd nog wel een 
mouw aan te passen. Zo wordt er wel vaak over geloof gedacht, als iets 

vaags dat met hart, gevoel ed te maken heeft. Zo van: er is toch meer 
tussen hemel en aarde, en: je weet maar nooit.  

 
Nee, Barnard zegt hier iets heel anders, hij zegt: het is mij volstrekt 

onmogelijk het niet te geloven met mijn hart. Dat is een hele stevige 
uitspraak. Kunnen wij hem dat nazeggen?  

 

Ik denk dat geloven met het hart niet iets is dat meer binnen ons bereik 
ligt dan geloven met het verstand. Je kunt met je verstand iets aannemen 

of verwerpen of je oordeel opschorten zonder daar zelf ook maar iets 
anders van te worden. Als Barnard zegt: het is mij volstrekt onmogelijk 

het niet te geloven met mijn hart, dan begrijp ik dat dit verhaal hem 
volkomen overweldigd heeft en dat hij er zelf anders door geworden is. 

Dat er in dit verhaal een kracht schuilt waardoor hij zo sterk wordt 
geraakt dat hij zegt: het is voor mij onmogelijk om het niet te geloven.  

 
Om jaloers op te worden. Ongeveer zoals die schrijver van het boek 

Troost geraakt werd door de kracht van de psalmen.  Is iets dergelijks 
voor ons niet de enige reden om dit wonderlijke verhaal te lezen, omdat  

wij op zoek willen gaan naar die onweerstaanbare, ongrijpbare kracht? 
 



Sterke machten staan hier tegenover elkaar. De macht van de dood, de 
wrede onverbiddelijke dood, die plotseling komt en het leven vernietigt, 

die banden doorsnijdt, en die mensen, ook Jezus, met grote radeloosheid 

en verdriet vervult. De wreedheid, de leegheid, de vergeefsheid.  
 

En daar tegenover staat…, ja wat?  Datgene waardoor Barnard zich zo 
heeft laten raken. Iets waar wij wel woorden voor gevonden hebben, maar 

woorden die al snel te cliché-matig, te plat, te leeg, te gemakkelijk 
klinken. Woorden die we wel in de mond nemen, maar die ons hart niet 

altijd maar zo mee kunnen maken. Zoals het woord liefde. Het Hooglied 
zegt: de liefde is sterk als de dood. 

 
Maar vaak is dat woord liefde te groot voor wat wij hier hebben. Evenals 

de woorden : geloof, vertrouwen. Maar al te vaak is het ons volstrekt 
onmogelijk om te geloven met ons hart. De liefde sterk als de dood? In de 

werkelijkheid van ons leven is die macht niet altijd zo sterk. Er is zoveel 
dood in en om ons heen. Niet alleen de fysieke dood, maar alles wat het 

leven, het vertrouwen, de liefde in ons bedreigt en doodt, alles wat ons 

verhindert te leven zoals wij zouden kunnen leven is levensgroot. 
Het gaat in het verhaal over Lazarus niet enkel om de zuiver biologische 

dood, maar vooral om die andere dood, die middenin het leven zijn 
vernietigende werk doet, om het vroegtijdig afsterven van liefde, geloof, 

bezieling, om gebroken levenskracht.  
Lazarus, zijn naam betekent: God helpe mij. Hij staat voor de mens in  

nood en dood, zijn naam is een schreeuw: Heer, ontferm U! De naam 
Jezus past daar precies op. Dit verhaal vertelt ons dat middenin de dood 

diegene verschijnt wiens naam betekent: God redt.  
 

Het is een Paasverhaal dat Johannes ons vertelt. Het wijst vooruit naar 
wat er gaat komen.  Direkt al in de eerste verzen waar Lazarus’ zus Maria 

ons wordt voorgesteld als de vrouw die Jezus’voeten zalfde en droogde 
met haar tranen. Dat doet zij, zo zal Jezus dan zeggen, met het oog op 

mijn begrafenis.  

 
In dit verhaal zijn alle tekenen reeds te vinden: de nacht, de dood, het 

graf, de drie dagen, de steen, de windselen. De weg naar Bethanië leidt 
verder naar Jeruzalem, het is een en dezelfde weg. Een doodgevaarlijke 

weg. Als Jezus tegen zijn leerlingen zegt dat hij naar Bethanië wil, 
schrikken ze en wijzen ze hem erop dat zijn tegenstanders nog maar net 

hebben geprobeerd hem te stenigen. Is hij helemaal gek geworden? Wil 
hij soms graag dood?  

 
Als Jezus niet van zijn plan is af te brengen zegt Thomas: Laten wij dan 

ook maar gaan, dan kunnen wij samen met hem sterven. En ze gaan met 
hem mee naar Bethanië, naar het doodsgebied.  

Wat een moed, wat een solidariteit, wat een liefde van die leerlingen, dat 
ze hun meester op deze weg willen vergezellen. Liefde sterk als de dood. 
 



Ze gaan mee met hun meester die op weg gaat om de werkelijkheid van 
de dood onder ogen te zien, om het op te nemen tegen de dood, om op te 

staan (opstand en opstanding liggen heel dicht bij elkaar!) tegen de 

verpletterende werkelijkheid van de dood.  
 

Middenin de dood, die zoveel macht heeft over mensen, die hen gevangen 
houdt verschijnt hij wiens naam is: God redt. Om de mensen van wie hij 

houdt nabij te zijn in hun verdriet en diepe ontreddering. Om met hen te 
huilen. Want dat zal Jezus gaan doen. In het vervolg wordt verteld, in vs 

35, dat zijn hele lichaam schokte van het huilen.   
 

En om, zo zal later worden verteld, eenmaal bij het graf gekomen te 
roepen, te roepen, zo staat het er, met zeer luide stem.  

Het zijn deze woorden die Willem Barnard zo sterk hebben geraakt dat hij 
zegt: het is mij volstrekt onmogelijk om dit verhaal niet te geloven met 

mijn hart. Hij zegt: Het is alsof de levende Heer mijzelf roept: kom uit, 
kom hierheen. Mens, kom uit je graf! Sta in het licht!  

 

Het is de roep van den beginne, de stem die ooit klonk bij onze doop. De 
stem die eens geklonken heeft over mijn leven en die hier opnieuw klinkt, 

die mij wegroept uit het donker, uit alles waarin ik kopje onder dreig te 
gaan, alles wat mij ondermijnt, breekt, afbreekt.  Zelfs middenin de 

werkelijkheid van de dood klinkt deze roep, is die stem te horen, die ons 
leven toezegt, ondanks alles.  

 
Ignatieff heeft uiteindelijk een eigen antwoord gevonden op de vraag naar 

wat troost geeft, wat het wezen is van troost. Troost is met iemand 
anders zijn, uit je eenzaamheid komen, zegt hij. Het is weten dat je in dit 

leven ten diepste niet alleen bent. En, vervolgt hij: Dus moeten we naar 
elkaar om zien, zo goed als we kunnen.  

 
Ik denk dat het evangelie ons precies hetzelfde zegt. Dat onze redding ligt 

in de boodschap dat we in dit leven niet alleen zijn, dat we dwars door 

alles en zelfs door de dood heen verbonden zijn met God en met elkaar, 
en dat het dit wonderlijke weten, dit diepe besef mag zijn dat ons 

handelen richt.    
   
 

  
 

 
 

 
 


