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De Eeuwige is mijn hoog vertrek

Voorganger: Ds. Heleen Weimar

Lezingen:
1e schriftlezing: Psalm 62
2e schriftlezing: Hebreeën 11,8-16; 39-40; 12,1-2a

Gemeente van Jezus Christus,
De schrijver van de brief aan de Hebreeën schrijft over
de gemeente van Christus. Hij gebruikt daarvoor het
beeld van een stoet. Hij schetst de gemeente als een
lange stoet onderweg.
Dat beeld heeft de schrijver van de Hebreeënbrief niet
helemaal van zichzelf. Hij had de tocht voor ogen van
het volk Israël door de woestijn, een tocht van veertig
jaar. Je ziet ze gaan: een lange stoet van mensen, en
boven hen, voor hen uit een wolk. Het is de wolk van
Gods aanwezigheid die hen voorgaat, met hen
meetrekt onderweg.
Dit beeld van de stoet en de wolk gebruikt de schrijver
van de Hebreeënbrief opnieuw, maar dan veel
omvangrijker. De stoet beslaat veel meer tijd: vele
eeuwen in plaats van veertig jaren. En er loopt een veel
groter aantal mensen mee dan het toenmalige aantal
Hebreeërs.

Wij lopen in een stoet van mensen die door God
geroepen zijn. Een stoet die is begonnen met Abraham
en Sara en sindsdien niet meer is gestopt. Nee, eerder
nog begon die stoet, met Henoch, die wandelde met
God. Steeds weer, de eeuwen door, sloten mensen zich
aan met eenzelfde visioen voor ogen: een plek, een stad
waar vrede heerst en gerechtigheid woont, waar tranen
worden afgewist en honger wordt gestild.
Wij lopen in een stoet, samen met mensen uit alle
landen van de wereld. En onze buren lopen er ook. Wij
lopen samen met mensen, die nooit een kerk van
binnen zien, maar wel datzelfde visioen voor ogen
hebben: de stad van vrede voor alle mensen, waar het
eerlijk aan toegaat en niemand meer gebrek lijdt.

Iedereen die weleens in een demonstratie meegelopen
heeft, kent de euforie én de ongemakken die met
demonstreren gepaard gaan: de zere voeten en de
koude handen. Verontwaardiging over de agressie van
automobilisten die zich tussen de voetgangers door
willen dringen. De knagende twijfel: zou dit helpen?
Maakt het iets uit? Wat doe ik hier?! Schaamte ook
voor anderen: ze schreeuwen te hard, of hun leuzen
zijn niet de jouwe. Je zou er niets mee te maken willen
hebben.

Maar dan gaat de stoet de bocht om. En opeens krijg
je, van de zijkant, zicht op al die mensen die voor je
lopen, en al die mensen die volgen. Zij óók allemaal in
de stoet! Al die mensen met hetzelfde doel voor ogen,
hetzelfde verlangen. Dat moet toch wat uitmaken. . . .
Af en toe hebben we zo’n uitzicht nodig, om te beseffen
dat wij de enigen niet zijn en ook de eersten niet. Zicht
hebben we nodig, zo nu en dan, op wie ooit ver, ver
vooraan liepen. Mensen als Abraham en Sara. Of
mensen uit de kerkgeschiedenis, of de nabije
geschiedenis. Hun verhalen vertellen we, om ons door
hen te laten inspireren, door hun moed of
vindingrijkheid, of volharding, of hun geloof. Of om te
leren van de fouten die ze maakten. Want niets
menselijks was hen vreemd.

Om die reden hebben we ‘Allemaal heiligen’ als
jaarthema gekozen en staan we iedere week op zondag
stil bij een geloofsgetuige, van wie de sterfdag in die
week valt. Vandaag is dat Etty Hillesum. Haar
sterfdatum is 30 november 1943.
Etty werd in 1914 geboren, in een joods gezin. Ze
studeerde rechten en Slavische talen in Amsterdam.
Daar, in Amsterdam, maakte ze het begin van de
oorlog mee, de Tweede Wereldoorlog. Tegen de
achtergrond van de steeds meer om zich heen
grijpende jodenvervolging maakt zij een bijzondere
geestelijke ontwikkeling door, waarvan zij verslag doet
in haar dagboeken. Zij put geestelijke kracht uit haar
meditatieve omgang met God, die ze in haar eigen ziel
ervaart. Ze komt tot het inzicht dat hulp van God
berust op Gods weerloosheid, die vraagt om menselijke
toewijding. Etty ervaart dat zij God moet helpen.
Vanuit die innerlijke toewijding zette Etty zich in om
het leed van de mensen om haar heen zo veel mogelijk
te verzachten. Met name in het doorgangskamp
Westerbork heeft zij voor veel mensen iets betekent.
Op 15 september 1943 wordt zij samen met haar
ouders en broer op transport gesteld naar Auschwitz.
In een afscheidsbrief schrijft ze: ‘Ik sla mijn Bijbel open
op een willekeurige plek en lees dit: De HEERE is mijn
hoog vertrek (Psalm 62,3 Statenvertaling).

Ik wil in deze preek een paar fragmenten uit haar dagboeken voorlezen. Allereerst over hoe zij de beschutting
van dat ‘hoge vertrek’, die vaste burcht van God ervoer:
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Over de zinrijkheid van het leven en over Etty’s eigen plek in de stoet van eeuwen de volgende fragmenten:

En de volgende avond schrijft Etty (4 juli 1942):
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En nog één klein fragmentje over ‘wandelen’ (zoals Henoch) (14 juli 1942):

Op 12 juli 1942 schrijft Etty haar ‘zondagavondgebed’ dat op velen diepe indruk heeft gemaakt. Hieruit het
volgende fragment:

Terug naar het beeld van de stoet. Ooit liepen ze daar,
ver vooraan Abraham en Sara, en een heel eind achter
hen David de psalmendichter. En Etty Hillesum en
talloze anderen. We noemen hun namen, omdat het
ons helpt om zelf gaande te blijven en onze koers te
bepalen. Om zicht te houden op die stad van vrede
waarin we soms nauwelijks meer kunnen geloven. Dan
helpt het soms om te kijken naar wat die anderen
zagen.

Vandaag noemen we niet alleen die verre voorgangers

in geloof. We noemen ook de namen van hen, die het
afgelopen jaar gestorven zijn. Ze hoorden bij ons. Ze
hadden een eigen plek in de stoet, die nu is
leeggevallen. We missen hen als gemeente.
En voor sommigen van ons is het gemis héél erg groot.
Zij weten niet hoe verder te gaan zonder degene met
wie zij tot voor kort zo intensief zijn opgetrokken.

Over de gestorvenen doet de schrijver van de
Hebreeënbrief die bijzondere, troostende en
bemoedigende uitspraak dat zij een wolk van getuigen
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vormen. Hij refereert daarmee naar de wolk als beeld
van Gods nabijheid. Zij die gestorven zijn, zijn nu bij
God, zijn nu in Gods nabijheid.
Die wolk is ook ons nabij. Die trekt met ons mee, die
gaat ons voor. Zo blijven degenen die er niet meer zijn
toch met ons meegaan.

Wanneer wij hier de namen noemen van hen die
gestorven zijn, dragen we hen op aan God én dragen
we hen mee in onze herinnering. Zoals de wolk met

ons meetrekt onderweg.
We gedenken hen in de kring van de gemeente, omdat
ze eenzelfde visioen met ons deelden, eenzelfde hoop
koesterden, omdat ze ons een richting wezen of moed
inspraken.
Of eenvoudig om wie ze waren, omdat we van hen
hielden.

Amen
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