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overdenking

Gemeente van onze Heer Jezus, Christus, lieve mensen van God,

Veertjes, witte veertjes. 
Een steen die rondgaat. 
Een wens, een stilte, jouw gedachten. 
Bloemen die bij jou horen. 
Een ballon die wij oplaten. 
Hartendekens met bijbehorende knuffels. 
Een afdruk van handjes en voetjes. 
Het blauwe konijntje. 
Het mannenkoor dat zong, omdat je daar bij hoorde. 
Het nieuwe crematorium met landschappelijk uitzicht. 



Een vlinder fladdert voor het raam. 
Een lichtflits. 
Een donderslag. 
Een regenboog. 
Een merel in de boom en op het pad naar de laatste rustplaats. 
Een roodborstje in de tuin. 
Engelen.Vrienden, engelen zonder vleugels. 
De as, bewaard op mijn speciale plekje. 
Woorden op de grafsteen, woorden en symbolen. 
Een bloemstukje, met liefde geschikt. 
Muziek die raakt, teksten uit het hart. 
Een memoriam, geschreven, voorgelezen. 
Een stamelend gedicht. 
Mijn tekening mocht mee. 
En een roos en rozenblaadjes. 
Een kaars, een lichtje. 
Verbonden in Licht. 
Gedachtenisblaadje met jouw naam. 
Woorden van zegen op het eind. 
Paaskaars. Hier, of her en der thuis.  
Gebed en stilte, liederen en Bijbellezing.

Bijbelverhalen zijn soms ook vol symboliek en beelden. De lezing van vandaag, uit 
Openbaring 7 is daar een voorbeeld van. We lazen de tekst afgelopen donderdag bij 
de basiscatechese, dat is voor kinderen van groep 8. En we spraken er over. Kan dit 
echt gebeurd zijn, wat we lazen? Nee, het is een visioen, een visioen van Johannes, 
die op het eiland Patmos is en voor zijn ogen dingen ziet, die geen oog in het echt 
ooit hebben gezien. Wat die ogen van Johannes wel gezien hebben, in levenden 
lijve, waren verschrikkingen. Het brute geweld van de Romeinen, die Christenen 
vervolgden. 

Onze ogen zien soms ook verschrikkingen, zoals het lijden van iemand van wie we 
veel houden. Iemand die heel ziek is, zo ziek dat er alleen nog maar pijn is, of 
uitzichtloosheid. En het grote verdriet bij mensen die een geliefde moeten missen. 
We zien er maar een deel van, want de meeste tranen worden vaak in eenzaamheid 
gehuild, in het verborgene. Ze zeggen dat ik zo sterk ben, dat ik het zo knap doe. 
Maar ze zien me niet als ik 's nachts niet slapen kan en ik moet huilen. We zien een 
buitenkant en spreken soms intens over de binnenkant van de rouw, maar van 
binnen is het veel verscheurder dan ik uit kan leggen. 

In de verschrikkingen van zijn tijd ziet Johannes een visioen, we hebben het gelezen 
op deze dag dat de pijn van onze tijd genoemd wordt. Al die namen die we noemden,
in aantal minder dan de vorige jaren, maar acht van hen 65 jaar of jonger, of veel 
jonger... En leeftijd zegt niet alles, we missen de mens die we los moesten laten. De 
duisternis die er is, de leegte. 

En daarin een visioen die iets vertelt van bescherming: Laat het land en de zee en 
de bomen nog ongemoeid. Een zegel op het voorhoofd van Gods kinderen, als 
waren het slaven die bevrijd gaan worden uit hun onderdrukking en gevangenschap. 



Een zegel op hun voorhoofd, een waarmerk dat het echt waar is, dat je echt bij God 
mag horen en onder Gods bescherming valt. 

Een menigte in het wit, met palmen in de handen, als de mensen die bij de intocht in 
Jeruzalem Jezus toezwaaiden en toezongen. Luid zingen zij voor de Koning op de 
troon en het Lam daarbij, het Lam: dat is Christus, die de dood heeft overwonnen. 

Wie zijn dat, daar in het wit, waar komen ze vandaan? 

Het zijn de mensen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn, is het antwoord. 

Wie denk je dat het zijn, vraag ik de kinderen. Het zijn de mensen die zoveel pijn 
hebben gehad, die zo ziek zijn geweest, die gevangen zaten in hun lichaam, die niet 
meer verder konden. Voor wie het zo donker was, zo zwart... En nu is het licht voor 
hen, zo wit. Het zijn de mensen die overleden zijn en nu een groot koor vormen, dat 
prachtig kan zingen. Die weer hun ogen uitkijken en Licht zien, terwijl hun aardse 
ogen alleen nog maar donker zagen. 

Maar wij dan, die achter zijn gebleven? Die de tranen in de ogen hebben? Hoe moet 
dat nou met ons, met mensen vol verdriet of pijn, of mensen die zo ziek zijn? Wij die 
soms lijken op een stuk wrakhout, uit de zee aangespoeld. De jongeren die de 
schikking gemaakt hebben, gisteravond, hebben wrakhout voor de zee gelegd.  
Jij die je soms een wrak voelt, vol emotie. De drenkeling die we ons kunnen voelen 
als de zee onstuimig is. 

Wij mogen ook licht worden en zij willen ons helpen. Ze zijn wel dichtbij, als je goed 
luistert hoor je soms hun lied.

En de zee neemt me mee in gedachte naar jou,
voorbij hoge golven, langs diepte en kou,
waar ze rustig en stil is, helder en blauw,
daar zie ik je zitten, badend in liefde,
die jij voor me voelde en ik voel voor jou .

De zee is goed, zeggen jullie, de zee die oneindig is, en een spiegel is van onze ziel. 
Het water stroomt en het geeft leven en het maakt verbinding. Maar soms wordt de 
zee zó bewogen, zó onstuimig, en zet het de dingen op de kop als een tsunami. Je 
zegt -de kinderen zeggen dit dus, hè- : dat komt niet door de zee zelf, maar door de 
wind en de maan, de zee zelf is goed. 

Onze ziel, die zuiver en puur is, maar soms zó in beroering is gekomen door alles 
wat we meemaken en meemaakten. Die ziel mag, soms even, de rust vinden in de 
gedachte dat zij én wij geborgen zijn in Gods eindeloze liefde. 

Vaak is het duister en voelen wij ons alleen,
weet dan: zoals het water is om de vis,
zo is de Here om ons heen. 

Amen




