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Inleiding 

Vandaag houden we in deze kerk een cantatedienst. Twee cantates van Johann Sebastian Bach zullen 
worden uitgevoerd. De eerste, BWV 54, draagt als titel: Widerstehe doch der Sünde. De tweede, BWV 
16: Komm, du süsse Todesstunde. Zware woorden klinken in de cantates: zonde en dood. Vandaag 
uitgevoerd tegen de achtergrond van de woedende oorlog, lijken deze cantates misschien nog wel 
zwaarder te klinken. Bach gaat met zijn muziek bepaald niet voorbij aan de donkere kanten van het 
leven. Tegelijkertijd klinkt door zijn muziek heen ook perspectief van leven. Een mens is geroepen om 
het kwade te weerstaan. Een mens mag hopen tot over de grens van dood en leven heen. We lezen 
vandaag twee bijbelgedeeltes: Genesis 4, over Kain en Abel en Lucas 7, over de jongen uit Nain die 
wordt opgewekt tot leven. 
 
Genesis 4 en Lucas 7 
 
Dit is broedermoord! 
Het hoofd van de Oekraïens Orthodoxe Kerk, metropoliet Unifriy was volstrekt duidelijk in zijn oordeel.  
Op de dag na de Russische inval zei hij: Poetins krijgsmacht herhaalt op Oekraïense bodem de moord 
van Kain op zijn broer Abel.   
Broedermoord! 
 
Widerstehe doch der Sünde horen we aan het begin van de cantate. 
De eerste keer dat de Bijbel het woord zonde gebruikt is in het verhaal van Kain en Abel. Je komt het 
niet een hoofdstuk eerder tegen, waar je leest over Adam, Eva en de vrucht van de boom. Dat is veel 
later wel het verhaal van de zondeval genoemd.    
De Bijbel spreekt pas van zonde als je een ander het licht in de ogen niet gunt. 
Of als je een ander geen eigen ruimte gunt. 
Als je vergeten bent dat wij mensen van elkaar zusters en broeders zijn.  
 
Kain en Abel verschillen van elkaar. Hun namen zeggen dat al. 
Kain betekent maker, Abel damp, lucht, niets.  
Ze zijn broers van elkaar.  
Broers en zussen zus kunnen verschillen, kunnen enorm ruzie maken, maar ze hebben ook een 
gezamenlijk oorsprong. Zo zijn ze met elkaar verbonden.  
En zijn ze aanspreekbaar. 
Broers en zussen zijn in de Bijbel meer dan familie. Bijbelschrijvers denken vanuit een verdere, een 
goddelijke oorsprong. Als het over broers en zussen gaat het om een mens die op mijn pad komt.  
Een naaste. 
Wij zijn broers en zussen. Soms kun je een ander bereiken en helpen. 
En soms gaat dat niet.  
Of niet meer. 
Soms kun je elkaar in vrede ontmoeten. 
Soms is het beste elkaar in vrede te mijden. 
Of een ander weg te zegenen. 
Een eigen ruimte te gunnen, naast jou en los van jou. 
 



Zonde is, dat je de ander die ruimte niet gunt. 
Dat doet Kain. 
Als het Bijbelverhaal de rollen omkeert. Als Abel op de voorgrond wordt gezet, wordt Kain zo boos, dat 
hij Abel dood slaat. 
Als dat gebeurt klinkt de priemende goddelijke vraag naar hem en naar ons allen:  
Waar is je broer, waar is je zuster. 
 
Weersta de zonde. Die ligt op de loer. 
Wat Rusland doet in Oekraïne is zonde. Dat een ander land, een ander volk, een ander mens geen 
ruimte krijgt.  
Zonde is wat Poetin en anderen met hem doen. 
Zonde is ook wat de patriarch van Moskou nalaat: roepen dit is godgeklaagd. 
De Zwitser Karl Barth noemde in de Tweede Wereldoorlog nalatigheid zonde. 
Dat je niet protesteert, dat je Kain ongehinderd zijn gang laat gaan. 
Bij elk slachtoffer dat valt klinkt de vraag: Waar is je broer, waar is je zus.  
Zonde is, dat je de vraag afweert. 
Dat doet Kain: ben ik mijn broeders hoeder, hoor je hem zeggen?  
Als je die vraag afweert, wordt het donker. 
Dat noemt de Bijbel: zonde.  
Als je een ander het licht in de ogen niet gunt. 
Het leven niet gunt. 
Daarvoor heeft de bijbel nog een ander woord: dood. 
Voor ons komt de dood aan het einde van het leven. 
Hierna. 
In de Bijbel is dood allereerst: het onleefbaar, het onmogelijk maken van leven.  
Dat gebeurt in Oekraïne. 
Dan kan hier in Nederland gebeuren. 
Op elke schaal ver weg en rakelings dichtbij, ook in jouw leven.  
Media vita in morte sumus, midden in het leven kunnen we door de dood omgeven zijn, zongen ze in de 
Middeleeuwen niet voor niets. .  
 
Zolang je leeft: Widerstehe der Sunde. 
En aan het einde gekomen? 
Bach bezingt de dood aan het einde van dit leven als süss: zoet.  
Komm, du süsse Todesstunde! 
Die dood ziet hij als een verlossing van alle aardse ellende. 
Daar hoef je niet bang voor te zijn. 
De beelden vol vertrouwen uit de cantate buitelen over elkaar heen. 
De zon gaat op, het morgenrood verschijnt, ik zal bij Christus zijn. 
Die zal me opwekken, die zal me weiden.  
Heel plastisch hoor je zingen: dat lichaam zal de aarde vullen. 
De wormen zullen het verteren.  
Der Leib zwar in der Erden, von Würmen wird verzehrt 
Maar mijn geest, die te gast is in mijn lichaam, zal in hemelse vreugde onsterfelijk zijn. Wat zal de dood 
me nog schaden, zo eindigt de cantate. 
 
Als ik Bach hoor, denk ik: die gelooft meer dan ik. 
Ik kan niet over de grens van de dood heen kijken. 
Wat er hierna gebeurt, weet ik niet. 
Al die woorden, beelden, al dat invullen,……. 
Ik kom niet verder dan wat Paulus zegt: ik hoop over de grens heen. 



Ik hoop te kunnen vertrouwen als het zover is. 
Het beeld van Jezus spreekt me aan. 
Die midden in dit leven tegen een jongen zegt: sta op! 
Kom tot leven! 
 
Ook Bach helpt me, als ik alle beelden en invullingen weglaat.  
Zolang je leeft verzet je tegen de zonde en de dood. 
En aan het eind gekomen?  
Laat je meenemen door zijn hemelse muziek 
 
Amen  


