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Durf te huilen (#durftebidden)

Eeuwigheidszondag: Het gebed van tranen
Vanmorgen is de kerk niet alleen huis van gebed maar ook huis
van tranen: een plek waar ruimte is om te huilen vanwege het
verdriet in onze leven. We missen geliefden. We denken aan hen
en voelen de lege plaats die ze achterlaten. Bij God is ruimte om te
huilen. We missen een vader of moeder, een broer of zus, een kind,
een baby, een goede vriend, een oma of een opa. Wie mis jij
vandaag?
Tranen
Niet iedereen kan trouwens goed huilen. Bij de een zitten de
tranen hoger dan de ander. Soms zijn er in onze ogen geen
tranen, maar wel in onze ziel. Bij ons verdriet is het mooi om
deze hoopvolle woorden te horen uit Openbaring: ‘Hij zal alle
tranen uit hun ogen wissen.’ Eens zal het zover zijn. Maar nu is
het nog niet zover en zijn deze woorden beter op hun plek:
‘Tranen zijn mijn brood, bij dag en bij nacht, want heel de dag
hoor ik zeggen: ‘Waar is dan je God?’ Er zijn meer
Psalmwoorden met tranen. Psalm 6:7 - ‘Moe ben ik van zuchten,
elke nacht is mijn kussen nat, mijn bed doorweekt van tranen.’
Psalm 30:6 - ‘Met tranen slapen we ’s avonds in, ’s morgens
staan we juichend op.’ Psalm 56:9 - ‘Mijn omzwervingen hebt u
opgetekend, vang mijn tranen op in uw kruik.’ Psalm 119:136 ‘Beken van tranen vloeien uit mijn ogen, want uw wet wordt
niet onderhouden.’ Die tranen gaan niet altijd over verdriet
vanwege de dood die het leven heeft verwoest. Tranen zijn er
ook bij boosheid om onrecht, bij frustratie, bij pijn om de
gebrokenheid van het leven, bij machteloosheid.
Treuren
In de Bijbel gaan tranen en verdriet ook heel vaak over onze
zonden. Vandaag gaat het over tranen van rouw, maar

er bestaan ook tranen van bérouw. Veel komt samen in deze
uitspraak van Jezus in de Bergrede: ‘Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden’ (Matteüs 5:4). Waar gaat dat
treuren over? In de christelijke traditie wordt gesproken over
het ‘gebed van tranen’: dat je in je hart getroffen wordt door
vervreemding die je ervaart tussen jou en God, dat je huilt
vanwege je zonde, van dingen die je fout hebt gedaan, dat er
tranen zijn vanwege je imperfectie. Psalm 51: ‘Het offer voor God
is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult u,
God, niet verachten’.
Gave van de tranen
Tranen gaan over onze ellende: onze zondigheid en onze
gebrokenheid. In beide gevallen is de Heilige Geest (de Trooster)
erbij. Zo kun je ook spreken over de ‘gave van de tranen’. Iemand
zei eens dat er drie gaven van de Geest zijn die dicht bij elkaar
liggen: de gave van de stilte, de gave van de tongentaal en de
gave van de tranen. Deze gaven zijn aan elkaar verwant: ze
treden op wanneer onze eigen menselijke woorden tekort
schieten. Stilte: we weten niet wat we moeten zeggen, we
zwijgen, we willen niet spreken omdat woorden niet toereikend
zijn. Tongentaal: we krijgen taal van de Geest aangereikt,
woorden die we niet kennen en die ons op God richten, we geven
ons over aan het werk van de Geest diep in ons: ‘wij weten
immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen,
maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten’.
Tranen: het water uit onze ogen dat verwant is aan het water van
de doop; onze tranen zijn gedoopt in Jezus die zelf ook tranen
huilde. Tranen staan voor een spiritualiteit van onvolmaaktheid:
een zullen alle tranen uit onze ogen gewist worden. Nu is het nog
niet zover. Ook onze tranen zijn werk van de Geest.

Om te lezen
Psalm 42
Openbaring 21:1-5
Om te delen
1. Om wie huil jij? Wie mis je?
2. Welke van de genoemde
Psalmwoorden spreekt je speciaal
aan?
3. Ken je naast de tranen van rouw
ook de tranen van berouw?
4. Wat zeggen deze drie gaven van
de Geest jou: stilte, tongentaal en
tranen?
5. Wanneer ervaar jij dat je
getroost wordt?
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