
OVERDENKING 

Ik begin met een gedicht dat iemand uit ons midden afgelopen week 

voorlas, dat mij raakte en dat ik graag met u wil delen. Het heet 

DAT MOET 

Mag je nog genieten  

Van de volle zon 
Als niet zo heel veel verder 

Mensen levens achterlieten 
Huizen, scholen, pleinen 

Waar hun liefde ooit begon 
 

Mag je kijken naar je kind  
Die op pad gaat naar het strand 

Een bijbaan wacht op hem  
Als jongens net zo oud 

Zich in dezelfde nacht  
Vol overgave storten  

In strijden voor hun land  

 
Mag je camelia’s zien bloeien  

Je verbazen hoe dat felle rood 
Na dorre kou komt bovendrijven  

Er is leven, er is leven na de dood  
 

Mag je lachen om een koe 
Die huppelt, hapt naar frisse lucht 

Als kilometers verder  
Kinderen huppelen  

Op hun reddeloze vlucht 
 

Mag je zingen over lente 
Als mannen schreeuwen over haat 

Mag je zoeken naar een kus 

Als alles steen voor steen  
Steeds kapotter gaat 

 
Mag je nog genieten 

Of sla je de plank mis 
Als al het mooie verderop  

Juist ver te zoeken is 
 

Als midden in verdriet 
Niets er nog toe doet 

Dan mag genieten niet 



Dan is het iets 

Dat moet  

Dit gedicht is geschreven door cabaretier Richard Kempen, in maart, toen 
de oorlog in Oekraïene nog maar net begonnen was. Deze vraag is ons 

denk ik allemaal uit het hart gegrepen. Het contrast tussen die oorlog zo 
vlakbij, verschrikkingen waar we ons eigenlijk geen voorstelling kunnen 

maken, al zien we de beelden, en onze eigen levens die ‘gewoon’ 
doorgaan. Onze eigen levens met natuurlijk zijn ups en downs, waarin we 

voor moeilijke opgaves worden gesteld, en voor de een zijn die zwaarder 
dan de ander, maar de dingen waar wij moeten dealen zijn toch echt wel 

wat anders dan kapot geschoten huizen en scholen en levens die van de 
ene dag op de andere wreed vernietigd worden.Je kunt je bij vlagen heel 

schuldig voelen over dat verschil. 

Mag je zingen over lente als mannen schreeuwen over haat, mag je 

zoeken naar een kus, als alles steen voor steen steeds kapotter gaat? 

Het is zondag cantate. De naam van deze zondag is een oproep, een 
aansporing: zing! Wij zullen straks samen muziek maken en ernaar 

luisteren, en natuurlijk ook om daarvan genieten. Hebben we het recht 

wel om dat te doen? 

Die zondag cantate is de vierde zondag in de reeks zondagen tussen 
Pasen en Pinksteren, de tijd vlak na de dood van Jezus die de leerlingen 

met diepe verbijstering heeft getroffen. Het lijkt onmogelijk om verder te 
gaan zonder hem, alles is hen uit handen geslagen. Maar ook een tijd 

waarin ze zichzelf stukje bij beetje bij elkaar proberen te rapen en op zoek 
gaan naar iets dat hen nu de weg kan wijzen. Een tijd waarin ze zich 

ineens allerlei dingen herinneren die Jezus heeft gezegd, er allerlei 
woorden weer naar boven komen, die ineens een heel nieuwe betekenis 

krijgen. 

Waar ik heenga daar kunnen jullie niet komen heeft Jezus gezegd, weten 

ze ineens weer, hij zei dat vlak voor zijn dood. Jezus is de grens naar een 
andere werkelijkheid al over. Zij zullen die grens moeten accepteren. Daar 

waar Jezus nu is, daar kunnen zij niet bij komen, hun leven speelt zich af 
op een andere plek, hier, nu, en daar zullen ze nu hun weg moeten 

zoeken. Daar hebben ze hun eigen opdracht te vervullen. Jezus heeft nog 
meer gezegd, hij zei ook: Ik geef jullie een nieuwgebod: heb elkaar lief. 

En: Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben.  

Het enige passende antwoord op wreedheid, vernieting en dood is dat van 

de liefde. De ontzetting, de geschoktheid en de tranen van de liefde. Dat 
alles klinkt zo sterk door in dit gedicht en de tegenstellingen die het 

schetst. Het is de liefde die hier spreekt en niet de onverschilligheid. Het 
enige passende antwoord op de onvoorstelbare minachting van het leven 

waarvan deze oorlog getuigt is dat het leven wordt geëerd, gewaardeerd 



en lief gehad. Dat je het licht van de zon met dankbaarheid begroet, dat 
je met aandacht en tederheid kijkt naar je kind, dat je je verwondering 

bloemen uit de knop ziet springen en daar niet aan voorbij gaat, dat je de 

lente bezingt, dat zijn allemaal manieren om het leven lief te hebben en te 
eren. Wij moeten Gode zingen om alle goede dingen. Dat moet, met de 

woorden van de titel van dit gedicht, dat is een opdracht, daartoe zijn wij 

geroepen als mens. 

Juist als het leven wordt bedreigd, als kwade machten hun vernietigende 

werk doen, als de wanhoop je naar de keel grijpt, is en blijft dit geboden. 
Jezus geeft zijn leerlingen deze opdracht vlak voordat hij naar de 

olijfgaard in zal lopen waar ze hem gevangen zullen nemen, in het uur der 
waarheid, het is een van de laatste dingen die hij tegen hen zegt. Heb 

elkaar lief. 

Eer elkaar, waardeer elkaar, maak elkaar het leven mogelijk in plaats van 

onmogelijk, bouw elkaar op, versterk elkaar. Iedere daad van liefde is een 
tegengebaar, een getuigenis. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien 

dat jullie mijn leerlingen zijn. De liefde komt van God, een kracht veel 
groter dan wij zijn, een stroom waarin wij kunnen gaan staan, zoals Jezus 

heeft gedaan, die met alles wat hij was en zei en deed op die kracht heeft 

vertrouwd. Zo liet hij de liefde zegevieren over alles wat haar bedreigde. 

Dus wij mogen en wij moeten zingen, en muziek maken, het leven vieren, 
elkaar waarderen en dragen, dat is onze heilige opdracht. En als we 

proberen dat te doen, zullen we merken dat dit niet alleen tot zegen is 

voor elkaar maar ook voor onszelf. 

 

  

 

  

    

 


