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Preek van ds. H.U. de Vries, gehouden in de Pelgrimskerk te Amsterdam op zondag 2 mei 2021. 

Lezingen: Jesaja 26:13-14, 19; Kolossenzen 3:1-4; Johannes 6:37-40. 
Muziekstuk: solocantate ‘Deine Toten werden leben’ (TVWV 1:213), Georg Philipp Telemann (1681-

1767); tekst: Matthäus Arnold Wilckens (1704-1759). 

 

Gemeente van Jezus Christus, 

 

Het mag als een toegift beschouwd worden dat we in deze paastijd nogmaals een solocantate 

van Telemann krijgen voorgeschoteld, een welkome muzikale opluistering in een periode 

waarin we door de omstandigheden waarin we verkeren ons kerkelijk leven en onze eredienst 

slechts beperkt vorm kunnen geven. 

De cantate is geschreven voor de zesde zondag van Pasen en werd voor het eerst uitgevoerd op 

26 mei 1726, maar we zijn zo vrij haar reeds op de vijfde paaszondag in ons midden te laten 

klinken. 

De thematiek van de cantate is de wederopstanding van de doden, de kernthematiek van de 

paastijd. Dat blijkt al meteen uit de titel, ‘Deine Toten werden leben’, ‘Uw doden zullen leven’, 

een citaat uit een van de zeer schaarse oudtestamentische bijbelgedeeltes waarin sprake is van 

een leven na dit leven, Jesaja 26. 

De profeet Jesaja schetst in hoofdstuk 26 het lot van twee groepen mensen. Eerst zijn daar de 

Assyrische overheersers die het volk van God op ruwe wijze hebben verdrukt. Zij meenden, 

zoals verdrukkers dat altijd menen – wij hoeven in deze eerste week van mei slechts terug te 

denken aan de jaren 40-45 –, voor god te kunnen spelen. Met de woorden ‘HEER, onze God, 

andere heren dan U hebben over ons geheerst’ vat Jesaja hun nietsontziende optreden samen. 

Maar het lot van deze eerste groep zal zijn overeenkomstig haar werken: ‘Die doden zullen niet 

leven’, schrijft Jesaja, ‘die schimmen zullen niet opstaan. Daartoe hebt U hen bezocht en 

verdelgd en elke gedachtenis aan hen doen vergaan.’ 

De tweede groep die Jesaja tekent, staat een heel ander lot te wachten. Zij bestaat uit de 

onderdrukte Joodse rechtvaardigen, zij die geleden hebben onder hun verdrukkers, maar God 

toebehoren en daarom ‘uw doden’, de doden van de HEER, worden genoemd. Zij zijn de 

overledenen die Jesaja met eerbied gedenkt en met wie hij zich identificeert, de doden van zijn 

volk van wie hij de ontzielde lichamen als ‘mijn lijken’ aanduidt. Hun lichaamsresten liggen 

op het grafveld, zelf zijn zij vluchtige schimmen geworden die vertoeven in het donkere 

dodenrijk, maar Jesaja mag hun toeroepen dat zij eenmaal uit het stof van de aarde zullen 

worden opgewekt: ‘Leven zullen uw doden, mijn lijken zullen opstaan. Ontwaak en jubel, u die 

woont in het stof. Want […] de aarde zal schimmen baren.’ 

De tekstschrijver van de cantate van vanmorgen, Matthäus Wilckens, geeft aan deze hoopvolle 

woorden van Jesaja een brede toepassing. Hij betrekt ze op het nieuwtestamentische volk van 

God, op al degenen uit joden en heidenen die tot geloof in Jezus gekomen zijn en in navolging 

van Hem hun kruis op zich genomen hebben, maar die eenmaal samen met Hem zullen opstaan. 

In het licht van Pasen citeert Wilckens vrijmoedig woorden uit Jesaja 26, om er vervolgens zijn 

eigen commentaar bij te geven: 

 

Uw doden zullen leven 

en, met vreugde en licht omgeven, 

Heer, aan uw rechterzijde staan. 

Om ons het sterven mild te maken 

bedwong uw arm de muil van de dood. 

 

Ja, de dood met zijn verscheurende muil is een verzwelgend dier, dat weet Wilckens maar al te 

goed. Maar op de morgen van Pasen is dit allesverterende beest principieel tot zwijgen gebracht. 

Zoals Simson eens een leeuw versloeg, waarna zich in het karkas van de leeuw een bijenzwerm 
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vestigde die honing voortbracht – u kent het verhaal waarschijnlijk wel – , zo geldt dat, na het 

bedwingen van de muil van de dood in Jezus’ kruis en opstanding, uit het binnenste van déze 

sterke tegenstander de zoete spijs voortkomt van een nieuw en onvergankelijk leven. Dat wat 

Simson na het verslaan van de leeuw ooit als raadsel aan anderen voorhield, is bij Wilckens een 

samenvatting geworden van het wonder van Pasen: 

 

Zoetigheid moet van de sterke uitgaan, 

spijze van de eter.1 

 

Wilckens verwacht, met het bijbels getuigenis, de wederopstanding van het lichaam. Maar hij 

beseft heel goed dat het lichaam dat wordt opgewekt andere kwaliteiten zal hebben dan het 

lichaam dat in het graf werd gelegd. Ons huidige lichaam, zo zullen we hem straks horen 

zeggen, behoort bij de eerste schepping en is vergankelijk, het lichaam dat komt behoort bij een 

nieuwe schepping en zal onvergankelijk zijn. Geheel in lijn met het toekomstbeeld dat Paulus 

schetst in zijn brieven2, spreekt Wilckens van een komende verandering, een metamorfose. Ik 

ben erg gesteld op die typering, omdat ze zo treffend weergeeft wat wij bij de wederopstanding 

der doden verwachten mogen: zoals een pop een gedaanteverwisseling ondergaat om een 

schitterende vlinder te worden, zo zal ons vergankelijke en armoedige lichaam eenmaal worden 

omgezet in een onvergankelijk, verheerlijkt lichaam dat past bij de allesovertreffende luister 

van Gods komende Rijk. 

 

Gemeente, tot zover de betekenis van Pasen voor onze toekomst. Maar Pasen heeft ook 

betekenis voor ons heden. Want als wij door het geloof met Jezus, de verrezen Heer, verbonden 

zijn geraakt, zullen we niet alleen in de tóekomst de vernieuwende kracht van zijn 

wederopstanding ervaren, maar werkt die kracht, de kracht van zijn Geest, als het goed is reeds 

door in ons heden. 

Om bij het zojuist gebruikte beeld van de pop en de vlinder te blijven: de rups wordt niet zomaar 

vlinder, maar bereidt zich op zijn bestaan als vlinder voor door zich te verpoppen; zijn ‘pop-

fase’ is als het ware het embryo waaruit de latere vlinder voortkomt. Evenzo wordt ons 

definitieve, lichamelijke opstandingsbestaan dat eenmaal komen zal, bijbels gezien 

voorafgegaan door een embryonale voorfase: de vernieuwing van ons innerlijk door de kracht 

van de Geest. Innerlijke vernieuwing in de kracht van Jezus’ opstanding en uitwendige 

vernieuwing van ons lichamelijk bestaan door diezelfde kracht liggen in elkaars verlengde, het 

eerste is de voorfase van het laatste.  

Onze cantate van vanmorgen getuigt daarvan. In de slotzin roept zij ons op reeds in ons 

dagelijks leven een vóórafbeelding te laten zien van onze toekomstige metamorfose, door onze 

zinnen, onze innerlijke gerichtheid, te vernieuwen. En elders houdt de tekstdichter ons voor: 

 

Wees dan sterk en standvastig, 

en neem meer en meer toe in het werk van God, 

aangezien God u na uw arbeid  

op de rust van het onvergankelijke leven hopen laat. 

 

Nog veelvuldiger vinden we beide fasen terug in het Nieuwe Testament, waar innerlijke 

vernieuwing en wederopstanding van het lichaam dikwijls na elkaar genoemd worden, als 

respectievelijk de pop en de vlinder die daaruit tevoorschijn komt. Een prachtig voorbeeld is te 

vinden in onze lezing uit de Kolossenzenbrief. Enerzijds wordt ons daar met het oog op onze 

toekomstige wederopstanding meegedeeld: ‘Wanneer Christus verschijnt, dan zult ook u met 

 
1 Vgl. Richt. 14:14. 
2 Zie bv. 1 Kor. 15:35-53. 
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Hem verschijnen in heerlijkheid’ – ziedaar de vlinder die zich straks in zijn volle glorie 

openbaren zal. Maar anderzijds worden wij daar getekend als mensen die reeds in hun innerlijk 

met Christus zijn opgewekt, reeds verborgen delend in het nieuwe leven dat bij Christus in de 

hemel is, en die daarom worden opgeroepen zich in hun dagelijks bestaan af te stemmen op hun 

hemelse Heer: ‘Indien u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, 

waar Christus is, want uw leven is met Christus verborgen in God’ – ziedaar het reeds werkzame 

maar nog verborgen leven van de pop, dat aan de komende glorie van de vlinder voorafgaat.  

Bent u benieuwd wat dat reeds werkzame, maar nog verborgen opstandingsleven van de pop in 

de praktijk inhoudt? Het krijgt daar gestalte, schrijft Paulus aan de Kolossenzen, waar wij ons 

niet langer verschuilen achter een façade van vrome handelingen3, maar werk maken van wat 

er werkelijk toe doet: stoppen met datgene wat niet bij het nieuwe leven past: ontucht, 

onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, hebzucht, toorn, kwaadaardigheid, laster, schandelijke 

taal en leugen, en ons richten op datgene wat bij Christus hoort en het opstandingsleven waardig 

is: innerlijke ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, 

verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid.4 Zo worden wij in verbondenheid met onze 

levende Heer, in de kracht van zijn Geest, in ons innerlijk reeds mensen van Gods toekomst, 

voorbereid op de grote finale van de verheerlijking van ons lichamelijk bestaan. 

 

‘Deine Toten werden leben’, ‘Uw doden zullen leven’: ja, eenmaal bij de wederopstanding, 

wanneer Gods glorie zich ook in ons lichamelijk bestaan ten volle zal manifesteren, maar hier 

en nu reeds op verborgen wijze, wanneer wij in gerichtheid op onze verrezen Heer het nieuwe 

leven dat wij reeds in ons innerlijk van Hem ontvangen mochten, handen en voeten geven. 

Laten wij, mensen van Pasen, die leven uit de hoop op het vlinderschap, de tijd van ons pop-

zijn dan vruchtbaar gebruiken! 

 

Amen. 
 

 
3 Zie Kol. 2:16-23. 
4 Zie Kol. 3:5-13. 


