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Overdenking van ds. H.U. de Vries, gehouden in de Pelgrimskerk te Amsterdam op zondag 31 oktober 

2021(gedachtenis van de gestorvenen, cantatedienst). 

Lezingen: Psalm 4; Filippenzen 1:18c-25; Johannes 3:14-18. 

Cantate: ‘Ich liege und schlafe’, Nicolaus Bruhns (1665-1697). 

 

Gemeente van Jezus Christus, 

 

‘Ik leg mij neer en slaap geheel in vrede,  

want U alleen, Heer, helpt mij, 

zodat ik veilig wonen kan.’ 

Met deze woorden begint de cantate die we vanmorgen zullen beluisteren. 

De woorden zijn afkomstig uit het slot van Psalm 4, een avondlied. De psalmist maakt zich bij 

het vallen van de duisternis op om te gaan slapen, maar in zijn hoofd is het eigenlijk nog veel 

te druk. Zoals ook wij soms de slaap niet kunnen vatten wanneer zaken ons verontrusten, zo 

worstelt de psalmist bij het invallen van het duister met donkere beelden die in zijn hoofd 

rondspoken. Zijn eerste zorg is heel fundamenteel: onzekerheid over levensonderhoud, over 

dagelijks voedsel, over eten en drinken. Een tweede zorg legt de oorzaak van de eerste bloot: 

er zijn mannen die de psalmist – David, naar de psalm zelf zegt – bedreigen en naar het leven 

staan. De psalmist heeft gebrek, omdat hij geen normaal bestaan leiden kan maar leven moet 

onder de voortdurende druk van zijn tegenstanders – schurken die zelf een overvloed aan koren 

en wijn hebben, maar die de slachtoffers van hun verdrukking doen uitroepen: ‘Wie zal ons nog 

het goede doen zien?’, of zoals de NBV vertaalt: ‘Wie maakt ons gelukkig?’ 

Zouden wij onder dergelijke omstandigheden waarschijnlijk in paniek raken, de psalmist blijft 

rustig. Hij kijkt in de eerste plaats omhoog, vertrouwend op zijn God die hem ooit tot zijn dienst 

geroepen heeft en die hem ook nu in zijn nood redden zal. Maar de psalmist kijkt – al dan niet 

in de geest – ook in horizontale richting, in de richting van zijn tegenstanders, en spreekt hen 

moedig aan: ‘Beef voor de HEER, zondig niet langer; kom tot inkeer wanneer u in de stilte van 

uw slaapkamer u bezint, en breng voortaan offers vanuit een juiste, een zuivere 

geestesgesteldheid!’ 

En zie wat er dan gebeurt, na deze dubbele actie van de psalmist – zijn vertrouwend opzien naar 

de HEER en zijn corrigerende toespreken van zijn tegenstanders: de donkere spookbeelden uit 

zijn hoofd verdwijnen, vreugde en vrede dalen in hem neer. In vrede kan hij zich neerleggen en 

gaan slapen, want God doet hem veilig wonen. Hier vindt het wonder plaats dat in de brieven 

van Paulus vanuit nieuwtestamentisch perspectief beschreven wordt: ‘Wees in geen ding 

bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend 

worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw 

gedachten behoeden in Christus Jezus.’1 

 

‘Ik leg mij neer en slaap geheel in vrede,  

want U alleen, Heer, helpt mij, 

zodat ik veilig wonen kan.’ 

De cantate van vanmorgen begint met deze slotwoorden van Psalm 4, maar zet ze in een ander 

licht. Het slapen krijgt, zoals dat ook in de klassieke oudheid en in het Nieuwe Testament wel 

gebeurt, de betekenis ‘verkeren in het land der doden, gestorven zijn’. In de dóód zal er vrede 

 
1 Fil. 4:6. 
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zijn, zegt de cantate, vrede in de bijbelse betekenis van ‘welzijn’ in de breedste zin van het 

woord: de afwezigheid van enig storend ongemak.  

Maar met deze verschuiving ondergaat ook het ‘veilig wonen’ van Psalm 4 een 

betekenisverandering: het wordt niet langer opgevat als een rustig verkeren op aarde vanuit het 

vertrouwen dat God de zijnen in hun druk nabij blijft en beschermt; het ‘veilig wonen’ wordt 

nu een schuilen in Gods aanwezigheid aan gene zijde van de dood, een vrijgemaakt zijn van 

alles wat het aardse leven soms zo moeilijk maakte: angst, nood en vergankelijkheid. 

Waar haalt de schrijver van de cantate de moed vandaan om de slotwoorden van een 

oudtestamentisch avondlied zo grondig te herinterpreteren? Wat geeft hem de zekerheid dat 

voor een christen het sterven een overgang is naar een vreedzaam en veilig bestaan onder Gods 

hoede? 

Het antwoord dat de schrijver geeft en dat u zo meteen horen zult, luidt: de kruisdood van Jezus 

Christus. Omdat Hij zijn leven heeft prijsgegeven voor de zijnen, omdat God ons in Hem met 

zich verzoend heeft, zijn wij niet langer van Hem verwijderd, maar onvoorwaardelijk met Hem 

verbonden geraakt: zelfs de dood kan ons niet meer van Hem scheiden. Zijn bloed is voor een 

ieder die in Hem gelooft de ingang tot het leven dat Hij in zijn wederopstanding aan het licht 

heeft gebracht, tot een eeuwige redding uit een donkere verlorenheid. Ja, zo lazen wij het 

vanmorgen in het evangelie van Johannes: ‘De Mensenzoon moet hoog verheven worden – 

verheven aan het kruis en daarna opstaan in heerlijkheid –, opdat iedereen die in Hem gelooft 

niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ 

In dát vertrouwen geeft de tekstschrijver een nieuwe duiding aan een oud psalmwoord, en in 

dát vertrouwen zoekt hij ten slotte een antwoord op de vraag, wat hem dan te wachten staat als 

hij voorgoed de ogen sluit en in de dood vrede vindt. Ja, gemeente, wat mogen wij ons 

voorstellen bij het leven in vrede aan gene zijde van de dood? Wat is de essentie van het bestaan 

dat wij verwachten mogen? ‘Wanneer ik sterf, win ik Christus’, roept de tekstschrijver ons toe. 

Wij horen in zijn woorden de echo van onze lezing uit de Filippenzenbrief, waar de apostel 

Paulus, met zijn eigen dreigende dood voor ogen, schrijft: ‘Voor mij is het leven reeds Christus, 

maar het sterven winst’, om eraan toe te voegen dat hij ernaar verlangt om in de weg van zijn 

sterven voorgoed en volledig met Christus te zijn. 

Dat is de meest kernachtige samenvatting van onze christelijke hoop: ‘met Christus te zijn’: dat 

eenieder die op Christus zijn of haar vertrouwen heeft gesteld en op aarde reeds uit en met Hem 

geleefd heeft, volgend op het sterven nog directer en nog intiemer met Hem zal zijn, zal 

verkeren in de onmiddellijke helende gemeenschap van de opgestane Heer, de Bron van al ons 

heil, totdat op de laatste dag deze Heer al de zijnen bovendien zal doen delen in een nieuw en 

onvergankelijk lichaam als het zijne. 

 

‘Ik leg mij neer en slaap geheel in vrede, want U alleen, Heer, helpt mij, zodat ik veilig wonen 

kan.’ In het licht van de nieuwtestamentische toekomstverwachting krijgen deze oud-

testamentische psalmwoorden een ongekende diepgang. 

 

Amen. 

 

 

 

 


