I. INLEIDING
DE MORTUIS

NIL NISI BENE

Een begrafenis

leiden - hoe doe je dat? Het kon wel een z1Jn dat deze vraag

in de theologische

opleidingen

voorgangers

van de christelijke

aangewezen.

Toch behoort

gemeente

te weinig
gemeente

het begraven

dan dat we dit terrein

een dominee

verlening
Vandaar

zouden mogen overlaten.

in cultuur wordt

gebracht.

uit de plaats die hij 1n het midden

Het ver-

Strikt ambtelijk

daar is een dionst-

der gemeente

heeft.

de aandacht 'die we er nu aan geven.

ik spreek over het leiden van een begrafenis,

dat daar vandaag
naast

in toenemende

is komen

geschreven

naar wat daarover

of over het pastoraat

geschreven,

,1.-,3 ve rw i.j s ik naar een uitgegeven

(Luk.7:II-J7;

te vinden

in de serie

ICj"- jr~} )M,.~:)

over de stervensDaarover

dat deel van de begrafenis

dat in het openbaar

belangstellenden

niet zelden mensen

van de christelijke

van de overledene

Dus voornamelijk

en als gemeente-voorganger,

alti we denken

bevinden

om de

wanneer

wij

aan degenen die als naaste
dat er zich onder de

die anders niet of nauwelijks

komen. Hoe spreekt de christelijke

gemeente

kerkhof

over haar gestorven

in hoge mate gemeente-vormend

is in de allereerste

leden. Daarom

over

vaak interesseert.

voorafgaat.

plaats

is een voorganger

en dan ook evangeliserend

bezig.

De vraag: \..[at
zeggen we

belangrijk

zelf. Doen we recht aari.het eigene

mens en als kind van God gesierd heeft?

gemeente

met

zegt, geeft hij leiding aan dat spreken

Toch is er iets dat aan het nu genoemde
op een begrafenis?

nr.J8).

en dan met name van

is een vraag die juist zulke belangstellenden

En door wat een predikant ophet

op een begrafenis

achtste jaargang,

plaats vindt.

staan, maar ook als we ons realiseren

en kerk in aanraking

haar gestorvenen

van Nain

of zrister ter aarde bestellen?

Deze vraag 1S niet alleen belangrijk
familie om de groeve

Woord',

genoeg

geinteres-

preek van mij over de Jongeling

vraag: wat zeggen we als evangelie-dienaar
broeder

en rouwbe-

gelezen heb, in de

steken. Wie in deze kritiek

'Het Blijvende

)

wordt vandaa~

om het Le id en van een begrafenis

Nee, het gaat me nu speciaal

evangelie

hebben

(

al moet het me wel van het hart dat wat ik daarover
blijft

als alter-

1S wil ik hier niet behandelen.

aan de nabestaanden.

regel teveel in het psychologische

een overleden

de crematie

ooit rn Opbouw

heb. Ook wil ik het niet bijzonder

geleiding

ben ik me er van bewust

mate, ook onder christenen,

te staan. Of dat terecht

Ik volsta met te verwijzen
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zijn

van onze doden te zeer tot het leven van de

op een begrafeniti niet, maar zijn optreden

voortvloeiend

Wanneer
natief

te veel op eigen vindingrijkheid

aan de wildgroei

dient het ten volle dat het enigermate
handelt

aan de orde komt en dat op 'dit gebied de

voor de nagedachtenis

en unieke dat hem of haar als

Ieder mens is uniek en wanneer

hij sterft

- ;: -:1..i8.-pet goed dat we ons dit realisren

en dat we ook onze uiterste

'. ij.

onze gedachtenis-woorden
blijken

iets van dat unieke

dat wij als christelijke

'pastorale
personen,

eeriheden' (of zoiets),

maar een gemeenschap

Bij de doop heeft de Drieënige

kleine mensen-naam.
in elkaars
eigenheid

Behalve

nabijheid

bij onze Schepper

Toch dringen

En hoewel

uit voortvloeien.

Bij een begrafenis

bij dat een verkeerd

begrepen

dat wij het verleerd

zou wel .eens afbreuk

kunnen

kunst is om op zo'n manier

rechterstoel
oordeel'.

en lIeiligUl;Jkerveilig

naam erdoor

religieus

hebben

elkaar

woord

te prijzen,

niets dan op goede wijze'),
het volkse en geestige

heilzaam
gemeente

geen onderscheid

maken

zo kunnen

in het prijzen.

zc.kl'rGij het leven en dan
gedenken

(Terwijl het juist de
te spreken

dat

hem 'de hemel in praten':

'de mortuis

tot vleierij

nil nisi bene',
of huichelachtig-

de goede, christelijk

('over de doden
weg wijst.

Ook

'Hier ligt men en hier

gewerkt.

Op de wereld heilzaam,

is mijn indruk.

te kunnen

voeden.

geplaagd

Ik bedoel dit: we willen

Wat we bij de één doen, willen we bij de

doen. En kan het bij die ander niet, dan bij die één ook

maar niet. Want: gelijke monniken,
lijke minimum

meent

Daar komt

Die heeft ervoor

we nog, zeker in deze tijd, door een nivelleringsdenken

dat zich ook wel uit het evangelie

ander precies

aan de dag. Dan

mits juist vertaald

ook wel funest
funest,

in het alge-

te sterven en daarna het

adagium boven een begraafplaats

liegt men' heeft behalve
maar op de christelijke

ons integendeel

ingesteld.

ons ~n de buurt van Gods

te prijzen

gemaakt voor de spreuk

terwijl dit spreekwoord,

onze

wordt.)

'over de doden niets dan goed', - alsof dit woord
heid zou aansporen,

vanuit

wij een overledene

'het is de mens gezet eenmaal

En zo z~Jn we al te huiverig

zo dicht

ook heuse nadelen

over de goede dingen van een overledene

is het besef dat we op het kerkhof

bevinden:

ge-

dat onze

gelovige

gevallen

speelt.

doen aan het soli Deo gloria!

geëerd en geprezen

De

aan onze

niet zo goed raad weten.

inuners waarmee

Wij zijn bang dat wij door iemand

Dan worden

dan persoonlijk

ons parten

~s

is.

treden die m.i. duidelijk

genade-leer

ook bij de dood. leder prijzend

Een derde factor

gestorven.

op de persoonlijke

uit

zijn. Christus

kan Gods naam en mensen-naam

daar toch in meer bijzondere

dat we met het persoonlijke

Gods heilige

en gekend

traditie meer gemeentelijk

kunnen

~ ..

uit onvervangbare

God zijn hoge naam verbonden

ik deze voo rrang van de gemeente

meen van harte beaam,

gezorgd

bestaande

deze dingen maar traag tot ons door. Wij zijn namelijk

vrijgemaakt-gereformeerde

!"

Juist zo moet

mogen we daar ook uit afleiden

en Verlosser

.;

maar ook aan ieder persoonlijk

dat het ontroeren

te horen klinken,

.t'.

die is opgebouwd

maar ook voor ieder afzonderlijk

Geest ~s aan ons allen als gemeente,

schonken.

blijkt

geen massa vormen

die door de Here God zelf bij name genoemd

voor ons allen als gemeente,
Heilige

gemeente

te laten uitkomen.

best ;f·doenom i.n

af en de gemeente

gelijke

kappen.

Zo stellen we ons op het geeste-

weet niet meer wat woorden

als 'uitstekerrl' en
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'uitmuntend'

betekenen.

de laatsten

Zegt trouwens

en vele laatsten

benedenmaatse

het evangelie

de eersten

toch aan de veilige

strekte onbetekenendheid!En

zelf al niet dat vele eersten

zullen wezen?

Nou dan, dan zit je met het

kant? Zwijg over de mensen!

Suggereer

de kans dat de Heer op zijn dag zal zeggen: Bravo,

goede slaaf! wordt er des te groter door! Maak dus van alle plussen
mintekens;

dat is de premie die we voor het eeuwige

hebben we niet door dat dit eigenlijk

een cynische

1n plaats van een Vader in de hemel een vijand
we ons voor alle risiko's moetenindekken
'gedeisd'

kunnen houden.

om Hem heen juichend
en: "Bij niemand
wat de eersten

heeft!

leven moeten

harelijke

in de hemel hebben,

de Here Jezus,toen

"0, vrouw,

die laatsten worden,

ter nagedachtenis

de dienaar

gevallen

zeggen:

toespraken

laten - bij ieder sterfgeval
gaat de voorganger

Daarom

die zo algemeen
gehouden

van de samenkomst

en historische

Een kerkdienst?
kerkdienst

rondom het sterven

worden!

en de opstanding

een kerkdienst

hebben,

maar op een verborgen

des Woords

van deze niet losmaken.

dienst worden

-is

ll ij

i.nane rs

en

toespeling

daarge-

Ja, uit pure verlegenheid

maken en gaat hij preken, met

en al! Toch wel misplaatst!
nergens

worden

Ik moet

in een meer schrijnende

brengt

zichzelf

in moeilijkheden.

manier

want het verdriet

(Dat is ook het verschil

georganiseerd?

geen

Wie van een begraZijn

dat hij het over Christus

en niet te vermijden

ingebracht:

helemaal

als het goed is enkel en alleen

zegt hem namelijk

zou kunnen worden

van de aanwezigen

Ten dele stem ik toe dat daarop hetzelfde
gemakkelijker

zijn gemeente

kàn zich

waartegen

kan rondom een huwelijk

zoals Hij in een kerkdienst

moet

heeft hij het over de

met een trouw-dienst

maar toch vind ik dat men zich op een dag van vreugde
de Here en zijn woord,

,

ambtelijk

zijn dat ze - een enkele

van onze Here georganiseerd.

maakt,

en wel zeer nadrukkelijk,

bezwaar

t oc

is hij 'goddelijk',

een kerkdienst

Kerkdiensten

als dienaar

hetzelfde

niet

leidt( dat wil in

dan juist bij zulke gelegenheden.

geweten

overledene,

daarom

of éen kennis, wiens optreden

Maar er kàn rondom het sterven van een mensenkind

gehouden

fenis-sàmenkomst

Ze wórden

komen er van zijn kant vaak kille en

zeggen dat ik in mijn leven het gereformeerde
armoede ben tegengekomen

En

zijn ogen de onze.

te spreken.

zouden kunnen worden.

tekstbehandeling

(Matth.15:28)

af om op de begrafenis

s t aa t hetzicltzelf

van het Woord Gods. En als zodanig

afstandelijke

uitvoerige

zei zochten

of een vriend

de predikant)

maar niet persoonlijk.

wie

(Matth.8:IO).

is, maar degene die de begrafenis

gemeentelijk,

tegenover

- Jezus keek met dit woord niet samen

aan de overledene

door een familie-lid

dan niet zelden een verademing

is. Alsof we

groot is uw geloof!"

die ik nu noem remmen juist de voorganger

woorden

Toch

Hij bij ons was, mensen

in Israël heb Ik een zo groot geloof gevonden!"

nog wel gesproken,
de meeste

betalen!

manier van denken

met ons naar derden, maar toen Hij dit waarschuwend
De factoren

in het leven

en in W1ens bijzijn wij ons het beste

En dat terwijl

geprezen

betreft

hun vol-

een kerk'nee' past,

vrijmaakt

ontmoet,

voor

dan op
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. dag van nog verse en smartelijke rouwen
i.' -:;'t":'di,

definitief afscheid). De begrafenis.~

f~:~'(~/~\:

samenkomst als kerkdienst heeft iets oneerlijks: insiders en goede verstaanders

menen in de kunstmatig algemeen gehouden preek allerlei toespelingen op het konkrete leven van de overledene op te vangen, terwijl de anderen buitenstaanders
blijven die noch door de pseudo-preek noch door de pseudo-toespraak gesticht worden.
Dat komt doordat het gesprokene geen vlees en geen v~s ~s.
Het i.sdaarom beter dat we van een begrafenis-samenkomst

geen kerk- of Woord-

dienst maken. Dan kan degene die er leiding aan geeft met een goed geweten persoonlijk zijn. Natuurlijk wel bij een open evangelie. We lezen de Schrift, we zingen
een psalm of gezang en we bidden bij een begrafenis; de hele sfeer zal doordrenkt
z~Jn van de rust, de vrijheid en de blijdschap van onze verlossing door Christus.
Geen treurnis als van degenen die geen hoop hebben, ook niet als de dood op vreselijke wijze heeft toegeslagen! We zullen werken aan een christelijke begrafenis,
maar anders dan in de zondagse Woord'-dienst zal nu·deze overleden persoon als d<.,
Christus geliefd in het middelpunt van de aandacht staan. We spreken tot zijn
gedachtenis.
Ik wil deze opzet die een keuze is legitimeren met een woord uit het evangelie
dat ook in één van de toespraken een rol speelt. Het is wat de Here gezegd heeft
naar aanleiding van Maria'!> zalving te Bethanië: "Voorwaar, Ik zeg u, overal waar
het evangelie verkondigd zal worden. over de gehele wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worde'n van wat zij gedaan heeft" (Mark. 14:9). In dit woord
spreekt Jezus over twee dingen: het verkondigen van het evangelie en het spreken
tot iemans gedachtenis. Deze twee zaken onderscheidt Hij, getuige het woordje
'ook'. Maar ze staan, onderscheiden en wel, toch met .elkaar in verband, (zoals ook
dat wat de betreffende persoon 'gedaan' heeft, verband houdt met het verkondigde
evangelie). Dit verband is zodanig dat de evangelie-verkondiging het voornaamste
is en de sfeer bepaalt waarin tot iemans gedachtenis wordt gesproken. Men zou dit
spreken tot gedachtenis een 'aanklevende bediening' bij de dienst van de Woord-verkondiging kunnen noemen. Niet in die zin 'aanklevend' dat ze beiden bij één en
dezelfde gelegenheid moeten plaatsvinden

(wat in het algemeen minder juist is),

maar in deze zin dat het gedachtenis-woord de evangelie-prediking veronderstelt.
Misschien komt het bij iemand wel als moeilijk gehaspel over dat ik zo onderscheid tussen gemeentelijke Woord-bediening en het persoonlijk-.over iemand spreken
bij een open bijbel. Inderdaad weet ik ook wel dat als de bijbel zelf zich tot
iemand persoonlijk richt het tegelijk gemeentelijk ~s, zodat je over zo'n woord
ook zonder enig bezwaar in de gemeente kunt

preken. Met andere woorden, de Here

zelf overstijgt onze onderscheiding. Ik heb er dan ook geen bezwaar tegen wanneer
achteraf zou blijken dat onze toespraak op een begrafenis waarin we bij een open
bijbel een overleden broeder of zuster gedenken toch enigszins het karakter van een

-

preek gekregen

heeft. We zouden dan zelfs mogen zeggen dat er iets moois gelukt

is. Maar laat om te beginnen
adviseren.

Verdiep

herinnering

de kerkdienst-gedachte

je niet in de eerste plaats

aan je overleden

als geoefend

broeder

bijbel lezer de Schrift

Als we zo de evangelische
gemeente

gevonden

de bijbel

hebben,

noemde broeders

kunnen

en zusters

nogal opvallende)

lijke verlegenheid
prijzen
Zijn'

er plotseling

gesproken

een ongewone

krijgt

aanwezig

overwegen:

als dat in onze kringen

Dat is bij Paulus

"Wat zal ik tot u zeggen?

(I Kor. 11:22). Uit dit woord

dan ook een beperkende

mee:

veeleer

aan een bijbelse

en geeft aan zijn brieven

op al die punten en bij al die-gelegen-

bezorgdheid

nieuwtestamentische

'in Christus'

schepping:

(11 Kor.5:17).

willen

gedachtenis

gelegenheden

toch kunnen vrijmaken

zie, het n~euwe

overstelpt

te worden.

~s tot het eeuwige

stijl van begraven,

als christelijke

heid ~s ingegaan,
lijk te zeggen:
heeft opengemaakt
Terwijl

is

is gekomen"

Vooral op een begrafenis

voor een dankbaar

als 'christelijk',

gedenken

heeft

hoort dit
'op

Het ~s immers door Hem dat het

- is overgegaan

religie herkenbaar

Christus

gezegd heeft:

dan de

stijve en

aan maar zonder dat

is. Dat de overledene

kan er af voor Christus,

door zijn verzoenend

kringen

op een minder

tref ik wel vaak religie

is daar een grote vanzelfsprekenheid

geen bedankje

in plaats van door

leven. In andere kerkelijke

onze, waar men reeds eerder - ons vooruit
meer persoonlijke

van het

thuis. Want lIet is door Hem dat wij ons bij zulke treurige

en verwarring

sterven een doorgang

geierd.

niet

"Zo is dan wie in Christus

(wat prof. Jager ooit zo mooi omschreef
wijze')

ze duidelijk

onder het geestesmerk

en zijn Geest eren om wat Hij gewrocht

wij spreken.

christelijke

droefheid

plaatsen.

het oude is voorbijgegaan,

Wij zullen Christus

in de mek. tot wiens
'in Christus'

kunst van het bewonderen

hebben.

Wel zou ik alles wat ik nu bepleit nadrukkelijk
een nieuwe

ik niet toege-

rondom Gods naam en eer, maar is er

een teken van dat wij het in de christelijke

ver gebracht

blijkt dat

'op dit punt'.

heden waar we de ander zouden kunn en prij ze n , moet dan ook geloof
schreven worden

Zal

het uitzonderlijke.

bepaling

regel bij de apostel
zwijgen

anders.

heeft, komt hij in duide-

~s en laken of vermanen

charme. Ons hardnekkig

gedragingen

aan Gods naam en eer te kort zouden doen, ~s

ik niet"

is inderdaad

hoe vaak in

over met name ge-

De (gezien onze overige

van iets te betichten

oog het normale

woord

zult hebben.

lovend en prijzend

beter af dan prijzen.

de Korintiirs

niet-prijzen'

maar in de

de ogen voor opengaan

niet zo allesoverheersend

Op dit punt prijs

Het prijzende

wordt.

en hoor je hem hardOp

in Paulus'

bijbeltekst,

ook tot je beschikking

in de brieven,

het geval is. Ons gaat vermanen
Als hij bijvoorbeeld

inde

los, zou ik willen

of zuster. Je zult dan wel ervaren dat je,

zorg dat we daarmee

bij de apostel bepaald

helemaal

ruimte voor het goede woord over een lid van Christus'

zelf, bijvoorbeeld

ik u prijzen?

5 -

geworden.

de heerlijk-

Om het eens huise-

die de weg tot de Vader

lijden en sterven.

De Middelaar

wordt niet

" •.. opdat allen de Zoon eren gelijk

zij de
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Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, Die Hem gezonden heeft~1
(J;~h;~:S:
23). Het heeft me wel eens pij nlijk getroffen als ik predikantJ'JiJl~ hun
maatschappelijk~politieke

opstelling voor en na met 'Jezus van Nazareth' beargumen-

teerden, over Hem op begrafenissen hoorde zwijgen - terwijl Hij toch naast alles
wat Hij verder nog betekent voornamelijk de voor ons Gestorvene en Opgestane

~s.

Wat moeten we zonder Hem toch tegenover de dood! Daarom zullen we zijn naam nadrukkelijk noemen en roemen. Daarom is het ook dat we naar zijn gestalte in het leven
van de overledene zoeken, - zij het ook dat we voor dat ogenblik het licht van zijn
heil door het prisma van juist die konkrete en bij zijn völle naam genoemde mens
laten vallen.
Maar als er nu eens over de ander niets bijzonders te melden valt? Dit argument
reukt naar slordigheid en gemakzucht. Ik denk dat we bereid moeten zijn er liefdevol naar te zoeken en dat we ook gedurende de levenstijd meer persoonlijke aandacht
voor elkaar moeten hebben. "Ik dank God voor u allen in mijn gebeden .••" schrijf
Paulus (I Thess.I:2). Daarin zullen we ons meer moeten oefenen, in een konkreetinvullende zin. Dan zullen we ook niet zo gauw verlegen staan als we tot iemands
nagedachtenis het woord mogen voeren. Misschien trouwens is het bij personen in
wier leven het goede hoog opgetast ligt wel het gevaarlijkst om hen te gedenken.
In ieder geval moet je bij hen ook op zoek om echt met iets geestelijks)

iets van

het koninkrijk aan te komen dat ook de kleinsten onder Gods kinderen sticht en
bemoedigt, iets waar iedereen in de Geest bij kan en blij van wordt. Overigens
erken ik dat er begrafenissen zijn waarop je meer spreekt over het overlijden dan
over de overledene. Bijvoorbeeld in het geval van een schokkende zelfmoord. Je
moet je dan (maar ook dat geldt wel in het algemeen) aansluiten bij de gevoelens
die overheersen. Je moet je erbij aansluiten om er dan vervolgens leiding aan te
geven.
Wat je gaat zeggen kun je trouwens ook met de familie voorbereiden. Je behoeft
niet alles zelf te weten of uit te vinden. De naast omgeving kent de overledene·
toch het beste. Ik zelf hou er niet van om 1n de dagen van de eerste rouw, tussen
sterven en begraven, steeds bij de nabestaanden

(tenzij ze eenzaam zijn) over de

vloer te komen. Het kljn immers vaak dagen van een intiem bijeen zijn van de
familie in een eigenaardige en moeilijk te omschrijven stemming die zelfs heen
en weer kan gaan tussen de uitersten van volkomen verslagenheid en haast frivool
aandoende uitgelatenheid. Daar hoor je als predikant niet bij. Maar, zo wil ik
raden, tracht wel ter voorbereiding van de begrafenis tot een gesprek te komen
dat je van te voren in zijn bedoeling aangekondig hebt en waarover ook de familie
van te voren heeft kunnen nadenken. Een gesprek waarin ook beslissingen kunnen
worden genomen betreffende te lezen Schriftgedeelten en te zingen liederen, maar
waarin het ook moet gaan over het eigene van de overledene.

- 7 Ach, ~igenlijk
kring daaromheen

zou het hele gebeuren
afgehandeMmoeten

ook niet ambtelijk
initiatieven
gevraagde

nu eenmaal

helpers

kunnen worden.

Maar de meeste

assistentie

Dat impliceert

wordt en tegelijk

en families

hebben onder zulke

Vandaar.

De mensen

stellen het op prijs dat

dat wat er gezegd wordt door het geweten

en een gemeente-voorganger,

is

zodat het gesprokene

van Gods Woord en om zo te zeggen evangelisch

dan trouwens

of over-aksenten

ook niet partikuliere

zijn. Men klopt ook wel terecht bij ons aan. Wij zijn dienaars

gegaan van een evangelie-dienaar
het :ijk meckrij~t

mensen

dan

nodig. Het ligt voor de hand dat wij de vaakst

van het Woord en dan ook van het woord.
er goed gesproken

Wij treden als voorgangers

op en de leiding die we geven bedoelt

af te knellen.

omstandigheden

door de familie of in de iets wijdere

door de beugel kan.

ook dat je de familie wel eens zacht moet corrigeren

moet retoucheren.

Je optreden

heeft mede daardoor

iets stabili-

serends.
Dan nog een paar praktische

opmerkingen.

lang. Ik heb wel begrafenissen
kerk lezen, zingen en bidden

meegemaakt

Als je dat bedenkt

de begraafplaatsen

met het evangelie

dood die daar in meervoud

samenkomt

aanwezig

toch al zo geïsoleerde

heeft. En in het algemeen,
wel vers in het geheugen,

verwijderd

als men

1S. Dat zet de 1n

het wordt er allemaal

of zuster begraaft,

het ziekte-proces

niet minder

blijf dan met Je woorden

dat aan de dood vooraf

maar heeft de overledene

toe. Zeg daarom

(vgl. Hand.9:39).

en de mantels

We moeten

iets zieligs
ging ligt nog

maar zeer ten dele gekenmerkt.

het ziekte-verloop

levensvormen

die zo medi-

door lijkt te verandren,

toch ook en vooral

leven. Toon de lijfrokken

gemaakt heeft

ik sta

dood nog meer apart. Maar wat ik bij dit

zijn dat de zieke er ingrijpend

in zijn karakter
iemands

Er gaat iets verloren

fase van z1Jn of haar leven, die meestal

Zeker in onze tijd zijn er gedurende
cinaal bepaald

Trouwens,

door.

Nog iets. Als je een oude broeder
in de laatste

hebben.

Een samenkomst

is. Om zo de laatste vijand vanuit Christus'

punt zeggen wilde:. rek de dingen niet onnodig,

niet hangen

1n de aula's van

zelf, om zo te zeggen: oog in oog met de

op een plek die ver van de begraafplaats

maar juist extra pijnlijk

hun lijken achteloos

gedaan moet worden.

te t'~rten: dood, waar 1S je prikkel?

onze samenleving

mensen

niet reëel. Ik persoonlijk

omdat we geen kerkgebouw

graag op het kerkhof

en aan

is een begra-

en nog eens duizenden

een half uur de tijd hebben

om te doen wat christelijk

in de

van de ark, waarbij

Nu, zo belangrijk

er duizenden

is zo'n overaandacht

slechts

in de kerk is onmogelijk

overwinning

transport

een offer werd gebracht.

ben blij dat we ~n Amsterdam

vooraf

in de aula weer lezen en bidden

onder w~e vele in e~lendigeomstandigheden,

weggeworpen.

maak het niet te

alles tergend gerekt werd:

mij aan David's

fenis nu ook weer niet. Per d3g sterven
op de wereld,

waarbij

en een preek,

het graf nog eens. Het herinnerde
ook om de zoveel schreden

In de eerste plaats:

zelfs tot

iets over de bloei-periode

die Dorcas

niet zwelgen

van

in haar goede dagen

in het deerniswekkende

-
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"al :vàlt ook dat gelukkig niet buiten Gods (en onze) l1efdevolle aandachti"

Tenslotte (maar dat is niet praktisch meer): Je zit niet 1n Gods rechterstoel.
Vel daarom geen oordeel. Hemel niet op en 'hel' niet 'neer'. Je hebt het over
iemand van wie je in liefde aanneemt dat hij ook door het sterven heen met Christus
verbonden is. Laat het daarbij. Ik zeg dat ook omdat sommige mensen zich vanuit
een misplaatste eerlijkheidsdrang

(ze zijn onpartijdige beoordelaars!) geroepen

voelen om naast het goede dat ze van iemand noemen ook op zijn schaduwzijden te
wijzen. Het sympathieke hiervan is de poging tot evenwichtigheid. Maar het is natuurlijk toch oordelen. En het gaat niet om een oordeel, ook niet als dat evenwichtig uitvalt. Het gaat er om dat we God danken om wat Hij ons door het leven van de
ander heen aan goeds geschonken of getoond heeft. Wanneer iemand dat eenzijdig of
onwaar noemt (wat het zeker niet behoeft te zijn) laat hij dan nog eens nalezen
wat David over Saul gezongen heeft na diens overlijden (11 Sam. I).

"There is alwavs

something to be thankful for". Daar zocht David naar en zo doen wij.
Maar misschien is nog weer een ander iemand door alles wat nu gezegd is niet
tevreden gesteld en vraagt hij zich af: moet er dan niet vóór alles op een begrafenis
getroost worden? Ik zou niet graag zeggen dat dat niet moet of mag, maar bij deze
gelegenheid, het publieke deel van de begrafenis, staat dat m.i. niet op de voorgrond. Het troosten vindt meer plaats in het persoonlijke gesprek alsook (maar dan
gemeentelijk)

in de Woord-dienst. Op het kerkhof echter bewijzen we iemand (zoals

de uitdrukking zegt) de laatste eer. En het gaat er dan bij een christelijke begrafenis om dat we recht doen aan het feit dat juist die persoon met die naam (vergeet
niet het eenmaal voluit noemen van de naam van de overledene~) zijn aardse leven
in Christus ~eëindigd heeft. God onze Schepper, Verlosser en Heiligmaker bemint
de verscheidenheid en het unieke van ieder mens 1S bij Hem veilig. Daar behoren
dan ook in de liefde van Christus naar te zoeken.
11

VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK
Van de begrafenissen die ik in (de gemeente van) Amsterdam heb gehouden heb ik

1n alle gevallen (vanaf een bepaalde datum) de toespraken, in de meeste gevallen
ook de gebeden en in vele gevallen ook de gelezen schriftgedeeltes en de gezongen
liederen bewaard. Als dus sommige voorbeelden deze gegevens niet volledig bevatten,
ligt dat dan het lek in mijn archief.
Ik heb overwogen of ik aan de toespraken nog gegevens zou toevoegen betreffende
de personen die daarin worden herdacht, maar de omstandigheid dat we in een klein
kerkverband leven waarin velen elkaar kennen heeft mij daarvan weerhouden. Weliswaar
wordt in de gesproken woorden niets vermeld dat de nagedachtenis van de betrokken
broeders en zusters zou kunnen schaden, maar als nabestaande te vernemen dat de

- 9 begrafenis
pijnlijk

va~ je geliefde
kunnen

als model

zijn. Ik wil de kans daarop

een ieder die deze voorbeelden
verstrekte

I.

informatie

Geachte

familie,

die met Meen
Lettend

in handen krijgt

vrienden,

kennissen

(volledige

daarmee

naam) bezig

~n het woord.

familie

opleiding

in de vertaalarbeid

ambt gesteld,
~n beminde,
.,

van bijvelvertalen,

enthousiaste
tweeërlei

de dienst

Maar wil ik nu blijven

natuur.

Zij was van nature

Niet zelden
bijbelse

philologie

uitdrukking

was ze dus in

een geestesgave

in het verlengde

is namelijk

een gevoelig

verlies

zo zeldzaam.

van mijn eigen woorden,

dan moet ik

Ook M zelf zou niet anders willen.
en grootheid

omgeving.

in de schepping,

En degenen,

de

innam. Wij leven

die zich daarvan

daarop niet zelden met een grote liefde tot de natuur. Vandaar

zo'n grote rol speelt voor de stadsbewoner.

een tekort. De bijbel komt ons in deze aandacht
weet van de gánse schepping,
omsloten.

door de

van bijbelvertalen

En dat is een thema, dat in M's leven ook een grote plaats

dat vakantie

en ook

voor, met het

was bij haar geheiligd

Het ging over Gods heerlijkheid

zijn, reageren

en door

legde ze mij een in de

zij. Philologe

van die twee liefdes

hier in de stad, in een overgecultiveerde
bewust

Nu was M

liefde en inzet kon hebben

snel naar de inhoud van het gelezen bijbelstuk.
Wat lazen we nu?

in het woord.

lijdt ook het werk van het bijbelvertalen

door haar dood. De combinatie

is. Hij duidt

(met een kleine w) en liefde tot het Woord

zodat we bij M van een charisma,
Daarom

is

zij aan

conunentaar: "Mooi, hè?" Dan straalde

spreken.

geweest

tot het Woord van de Here. Zo arbeidde

van een typische

(met een grote w). En de natuurlijke

kunnen

een arbeidster

dat

gave

dat haar volle

zin: liefde tot het woord

geestelijke,

te roepen,

ja, ~~~reelde
de taal. En deze ontwikkelde
.
.

we zouden zeggen geknipt.

vertaling

uit het boek Job betreft:

die van de apostel Paulus

gemeente:

waarop

-

een project

gevonden

van God

maar ze was toch in deze dienst van het woord

z~J met een grote liefde

had. Ze was daarvoor

voordl 'cWoord

met het geven van een toe-

van de Bijbel

er in en .;e leed dat met vreugde.

een philologe

met de daarin

ik vooral hen begroet,

is het· feit in ons aller herinnering

combineerde

werkgroep

volstaan

had. Wat het gedeelte

er een ambt mee aan in de christelijke
bezig. Zij arbeidde

ik ook

Het zijn trouwens bijbelgedeelten,

U kent wel deze uitdrukking,

niet in een kerkelijk

zou

zijn ge namen eruit weggelaten.

om ~n dit ogenblik

schriftgedeelten.

M's leven een goede aansluiting
mijn eerste bedoeling

heeft,

Daarom verzoek

kies en vertrouwelijk

van M, onder welke

te laten komen, wil ik eigenlijk

bij de gekozen

gediend

hadden.

op de wens van de naaste

lichting

niet bevorderen.

om te gaan. Vanzalfsprekend

geloofsband

aan het woord

~n een onderwijs-situatie

Dat is de compensatie

voor de natuur helpen.

die door de Here in zijn heil is betrokken

Wie het boek Job leest,

leert het af.met

gesloten

van

Gods woord
en wordt

ogen door de natuur

te

-
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,;J'lopen!~Zoals M, die het boek Job vertalende, verlangde naar de vakanti~.,:!~'nIT
de
ongereptheid van de natuur: Lapland. "Zo moet de aarde er in haar geboorte-uur
hebben uitgezien", zei ze, En laten we het allemaal vasthouden;de boodschap dus,
die ook door M is doorgegeven: dat de schepping mede behoort tot het koninkrijk
Gods en zal delen in de vruchten van Christus' verlossing. En dat zeggen wij van
een schepping, van een natuur, die zich in M's dood nog erg vijandig getoond heeft.
De schepping is ook nog niet vanuit Christus' vrede gepacificeerd. Dat moet nog,
maar dat zal eens gebeuren. Dan zegt God voorgoed tot het water: tot hier en niet
verder.
Dan een derde reden voor deze schriftlezing uit Job. Het gaat ~n dit stuk ook
over 'het majesteitelijke en ondoorzichtige van wat Gbd doet. God is groot en wij
begrijpen Hem niet. Daarom kan dit gedeelte ons ook waarschuwen om ons niet al te
wijsneuzig met Gods handelen te bemoeien alsof de zin daarvan voor het grijpen zou
liggen. Het boek Job is vol van het waarom en dit waarom spookt ook in onze geest
rond als we denken aan M's overlijden. :De verleiding is altijd groot om bij een
gelegenheid als deze die vraag naar het waarom te gaan beantwoorden. Niet dat dat
nooit kan. Soms z~en we ook wel iets, Maar dit gedeelte wijst ons onze plaats.
"Wie durft er zonder kennis van zaken te spreken en mijn beleid in een kwaad
daglicht te stellen?", vraagt de Here aan Job. Laten we daarom eerbiedig de hand op
de mond leggen en onze verklaringsdrift intomen. Wel is het zo, dat wij 't niet
kunnen laten te zeggen: wij begrijpen U niet, Here God, maar wij vertrouwen u wèl.
Maar ik heb nog een gedeelte gelezen uit de Heilige Schrift. Heel anders en
zonder aanwijsbaar verband met dat uit Job. Wat bedoelde ik met dat stukje uit
Handelingen? Wel, voornamelijk om de vinger te leggen bij dat getuigenis over het
gemeenschapsleven van de eerste gemeente als grote gave van Christus aan ons.
Hier denk ik met blijdschap en dankbaarheid aan wat M juist op dit gebied heeft
mogen betekenen. Ik zal het bij twee aanduidingen laten.
Het is ten allen tijde opgevallen, hoe kwetsbaar de eerste christenen zich opstelden door hun bezittingen te verkopen. Welnu, dat zich kwetsbaar opstellen dat
was er ook bij M. Anders, maar niet minder werkelijk dan hier geschreven staat.
Ze had geleerd open te zijn, ook in het uiten van haar gevoelens. En het kan wel
niet anders: mensen, die zich kwetsbaar opstellen, worden ook niet zelden gekwetst.
Toch hield ze vol, want haar openheid was bewuste keuze, om 's Heren wil. Dingen,
en vooral hartelijke dingen, die een ander alleen maar denkt, maar niet zegt, bracht
zij onder woorden. En dat in kerkelijke kring, die zo weten we allen vaak gevoelsarm,
om niet te zeggen: gevoelloos is. Maar ze hield vol. Wat heeft ze veel gedurfd in
dit opzicht, en ~s ze ons tot voorbeeld geweest in de openheid.
En dan breng ik om nog een andere reden de gemeenschap ter sprake. Als tegenpool
tegenover haar eenzaamheid. Een eenzaamheid, die ze als zodanig bij tijden pijnlijk
gevoeld heeft.Maar nu de keerzijde, en het werkelijk mooie: doordat de Here God
haar niet aan één mens verbonden had, was zij op meer dan gewone wijze van ons allen.
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En dat was niet haar lot, maar opnieuw:
tracht te ze al tijd weer dat minpunt
Hier herkennen

wij dankbaar

bewuste,

gewilde daad. l3ewust en gelovig

van haar leven om te zetten in een pluspunt.

een vrucht van Gods Heilige

Geest, die 1mmers in staat

is, de pijnen van ons leven om te zetten in geboortepijnen
Op het slot van dat stukje uit Handelingen
die van de apostelen
Dat wil zeggen:
overkwam

de bijnaam

Barnabas

als de apo~telen

aan broeder

Barnabas

is sprake van een broeder

kreeg, wat betekent:

en de gemeente

dachten,

van het n1euwe

worden

Dat wil zeggen:

die hun

ze blij, dan dankten

hem, om W1e hij was, om wat hij deed. Zo willen we nu ook M benoemen
docllter der.vertroosting.

Jozef,

zoon der vertroosting.

toen bij alle moeite,

dan werden

leven.

als we in de herinnering

ze God om

als een

aan haar denken,

wij blij en danken wij God om haar, om W1e ze was, om wat ze deed. Nee, we

zeggen niet: móeder
haarzelf

vandaan.

gekregen

goed,'maar

der vertroosting,

Dóchter

der vertroosting.

nadat ze ontvangen

diging voor allen, die haar kenden.
is. (Volledige

want de troost kwam uiteindelijk

naam):

een dochter

Ze ontving

niet van

eerst zelf en leefde van

had gaf ze ook door; Zo was zij een bemoe-

Daarin

zal zij spreken' ook nadat zij gestorven

der vertroosting,

om wie ze was, om wat ze deed, -

door. Gods genade.
Gebed.
Ilc re

Cud,

VaJL~.·

Wij hebben

i 11 de

h cuu: I ,

een ogenblik

leven laten vallen.

het Li.cht ,va.n.Uw gelezen woord door het prisma van M' s

En natuurlijk,

dan komt niet alles,

volheid

dóor. Onze levens immers verduisteren

woorden

kwamen

ring bevestigd

zo toch als betuigde

waarheid

te kennen

't is waar, bouwer

Je levenshuis

wij U ook eren en danken

stukje mochten
een hart waarin

meemaken.

Uw liefde woonde.

haar toch kennen

Heilig

genomen.

om M's leven, waarvan

en haar naaste

is geheiligd?
familie.

dan Uzelf

zo dicht hebben

die gisteren

aan haar. Zij had veel.

Dat we
We

is gewassen,

Wie roemt, roeme daarom

als

in U.

Gij hebt in Uw ondoorgrondelijk

bestel

terug.
zou willen

haar dochter

van M, die veel hebben

bijgestaan.

voor ons, een

en dat we haar fouten niet goedpraten.

Wees ook met de familie die aanwezig

nabij de vriendinnen

wij hier een klein

als ~~n die door het bloed van Christus

Geef nu niet minder

de familie Algera,

en met hun hele wezen

maar op.

onze herinnering

~~n die door de Geest van Christus
de ouders

ja knikken

leven naast, onder Uw woord

En daaràm was ze een bemoediging

daarom haar deugden niet overdrijven

Troost

die door erva-

Ze deed de dingen en ze zei de dingen met haar hart, met

docllter der vertroosting.

mochten

tot ons, als waarheid

die met hun kleine

staan en bij alles wat Gij zegt enthousiast

Zo willen

niet weinig van Uw licht. Maar Uw

is. En dat doet zogoed.

Het doet goed, mensen

zeggen:

lang niet alles in z'n

Z1Jn, maar niet kon. Troost ook

en zuster heeft begraven.
doorgemaakt

Wees ook

in deze tijd omdat zij er

-
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~,.,.,
\',-Denk ook aan de werkkring, waaruitM

zo plotseling 1.Sweggenomen. L~:~t.'het
.

project waaraan zij bezig was, voortgang mogen hebben en laat haar ook in die
kring in gedachtenis blijven als één, die met liefde en gebed achter het werk
stond.
Bemoedig ook de christelijke gemeente, van welke M lid was en die in Meen
hartelijk meelevend lid verliest. Laat Here God, haar geloofsblijdschap nog lang
aanstekelijk werken.
En dank, Here God, dat wij in dit verdriet niet behoeven te treuren als degenen,
die geen hoop hebben. Daar is Christus en Hij leeft. Wij mogen irmners geloven, dat
M om Zijnentwil nu bij U thuis is? Wil deze troost geven 1.ntijden dat het verdriet
begint te knagen in de harten van die haar het naast hebben gestaan en die zich
haar zullen blijven herinneren ook als de meesten al weer vergeten.
In Jezus' naam. Amen.
Gelezen: Job 38; Hand. 4.
Gezongen: Psalm 115:7 (O.B.) (dooppsalm); Gezang 267:1-4

11. Geachte familie (naam) en belangstellenden,
Toen we woensdagmiddag bij de familie (naam) in Noord verslagen bij
elkaar zaten en we - zoals dat bij een overlijden gaat - direct al weer
gedrongen werden tot zakelijke ·beslissingen, zoals ten aanzien van de
rouwbrief, hebben wij wat extra lang zitten nadenken over de bijbeltekst
op die rouwbrief. We waren het er samen over eens: dat moest een tekst
zijn, die recht deed aan M's leven, een tekst, die van 's Heren wege een
soort eresaluut zou brengen aan de strijd, die zij vaak eenzaam heeft
moeten voeren en waarin ze gedurende lange periodes alleen door God gekend
is geweest~
Dit lijkt ophemelend gezegd, maar zo bedoel ik het niet. Wat wij vandaag nodig tegen elkaar moeten zeggen is niet, dat (volledige naam) het
allemaal zo goed gedaan heeft - ook zij is door genade zalig geworden maar dat wij, de gezonde en sterke mensen om haar heea , lang hebben moeten
zoeken naar de juiste houding tegenover haar. Ik wil dat tenminste ten
aanzien van mijzelf wel toegeven. Wat was het geval? Een belangrijk deel
van haar leven heeft M in een inrichting gezeten en ze heeft pijnlijk
gemerkt, dat ze het stigma daarvan nooit meer is kwijtgeraakt. We bleven
haar daarop teveel beoordelen, in die zin, dat we haar teveel aan haar
beperkingen herinnerden. "Dat kun jij toch niet" - wat moet ze deze zin
gehaat hebben. Haar geest namelijk zou zonder de beperkingen die door haar
ziel en lichaam waren opgelegd juist zeer veel gekund hebben, want ze was
begaafd. Geestelijk heeft ze zich derhalve miskend gevoeld. Haar geest is
het geweest, die haar heeft aangezet tot wat ik noem haar vrijheidsstrijd.

- 13 Eerst om uit de inrichting
het moederschap.
Gehunkerd
kwamen

te komen,

daarna om te trouwen,

Áan dit alles heeft ze willen

heeft ze naar erkenning,

opzoeken

naar mensen,

die haar niet alleen

als ze ziek was, maar die ouk in dagen, dat 't redelijk

hele strijd met de mensen is geweest
die eer betreft

bravo, 1·;. Haar

een strijd om haar eer als mens. ~at

voelde ze zich bij haast niemand

En ook bij Arjen, de man die haar misschien

Ons wordt toegeroepen:

kanten aan mijn

Omdat we uit J.!' sleven

moeten

leren.

denk om de eer van de mens naast je met minder

dan jij. De eer van de bejaarde., de eer van de gehandicapte,

de eer van de minder valide.
dig, zo weinig luisterend,
daardoor

tenzij dan bij God.

wel de beste jaren van haar

Want er zitten pijnlijke

En dat op een begrafenis?

mogelijkheden

veilig,

heeft.

Waarom zeg ik dit allemaal?
woorden.

om

laten zien: ik kan het wel!

goed ging en zij het redde eens langs liepen en zeiden:

leven bezorgd

vervolgens

gemakkelijk

Wij zijn in onze barmhartigheden

zo weinig oplettend.

iets onterends,

vaak zo slor-

En onze aandacht

iets beledigends.

'Ne

krijgt

bedoelen

dat niet,

on nee, zeker niet. Maar daar heeft de ander niet veel aan.
In onze maatschappij
zijn allemaal

is er ecn groeiend

eigen mensen,

die recht hebben op persoonlijke

En dat, terwijl wij het drukker
gaan indelen.

durf je "je'

er'

krijgen

en vakmanschap

bejegening.

en slordig

aan de vakmensen

i<n het

[·i.

in groepen

fouten maken. Als je

haa st vn i.é t meer in te begeven

dat ik dat maar helemaal

dan maken wij de grootste
liefdevol

en drukker

Wat kunnen wij daarmee 'verschrikkelijke

je dat realiseert,
ik geloof,

aantal mo nnon zoa Lc

en denk je:

moet overlaten.

fout, want he.t ligt niet aan een tekort aan kennis

bij ons. De vakmensen

zelf falen in dezen, Het gaat om het

serieus nemen van de ander. Dat een patiënt nooit in de eerste

plaats patiënt

is, maar altijd

in de eerste plaats mens, met zijn eer. Een

enkele keer doet de Bijbel dat, dat hij de ziel van de mens de ~
mens noemt,

St.vert)

en laat daarin

dat bij God die eer Van u veilig is.

~'s leven is een soort vrijheidsstrijd
gevoerd

van de

juist als alles om hem heen er op uit is om hem te onteren.

"f'üjn eer" zegt de I3ijbel dan (bijv. in Ps.16:9,
merken,

Maar

heeft. Vandaar

daar in Matthe~s,
geloof gedurende

de tekst genomen

de moeilijke

dagen die de christelijke

meemaakt.

is daarom wel in haar eer bedreigd

De gemee~te
en geneigd

t';aardaar zet dan Christus

Wie volhardt

gemeente

in het
op haar

gaat 66k onbegrepen

door de

weinig bekend is. Ook zij

alles maar op te geven en te

zeggen: mijn weg is toch voor de Here verborgen
tegenover:

op de kaart. Het gaat

is, om de volharding

wereld en heeft óók haar strijd die bij outsiders

mijn God voorbij.

die ze met volharding

dat woord over de volhardinG

waaruit

weg door de geschiedenis

geweest,

en mijn recht gaat toch aan

het woord over de volharding

tot het einde, die zal behouden

En naar dit woord heeft l'j met haar strijd geluisterd.

worden.
L.;eheeft volhard

r

;e"p.
,i'~:!' heeft aan de Here God nooit vertwij f'e
Ld , En nu hee ft God :J~\t~;~i\;fthUiS
gehaald. Hij heeft, zoals we 't straks zullen zingen, haar bandeln"gé'slaakt.
Haar van al haar beperkingen
nu alleen
helemaal

ontheven.

nog maar een bestaan

staat te wachten,

hier zin gegeven.

zij de vleugels

op hun verdere

voor haar be-

was ook hier bij haar en heeft ook aan haar leven

Daar danken wij Hem voor. En als we danken,

ook voor A. en M., die haar gegeven

zijn en we bidden

doen we h~t

de Here of Hij hen

weg door het leven wil zegenen.

uit Jes. 40;

Gezongen:

Ps. 124:1,4

Het gebed is niet bewaard

111.

waarin

wijd uit kan slaan. Dat is het leven, dat Christus

stemd heeft. Maar Christus

Gelezen

Vlij zijn blij voor haar, dat haar

gebleven.

Wij z1Jn hier bijeen voor de begrafenis
(volledige

van onze zuster in de Here

naam).

De diepe verslagenheid,

waarvan

de rouwbrief

spreekt,

is die van ons

allemaal.

Wij zijn inderdaad

met z'n allen verslagen

gevoelige

nederlaag

Hoe heeft dit in ons midden kunnen gebeuren?

geleden.

Het heeft haar niet ontbroken

aan mensen met liefdevolle

heen, maar ook die hebben haar diepste
dit nu nederig

en hebben samen
aandacht

een

om haar

nooà niet gepeild.' Het is gepast

toe te geven, dit zelfs voorop

Maar er is nog een andere kant hieraan.

te stellen.

Waren haar alarmsignalen

duide-

lijk? Stond zij het zich toe werkelijk

te zeggen, waar de schoen wrong?

Liet zij anderen

met het leed, dat haar ten diepste

toe,zich

te bemoeien

kwelde?
Ik hoop, dat u begrijpt,
bedoeling,

waarom

ik deze vragen

ze hier voor wat haar persoon

betreft

opwerp. Echt niet met
te beantwoorden.

l

Ik ver-

geet niet, dat wij haar hier ter ruste leggen. Wij gunnen haar die rust
ook van harte.
Nee, de vragen,

die ik zoëven stelde,

een begin van zelfonderzoek.
te zeggen, waar
moeilijk

onze Bijbel

wij niet zeggen,

dat wij ons als

laten helpen? Als mensen,

mensen?

samen in dit uur psalm 88 gelezen.

Het is, dat deze psalm in

stáát, maar wij hadden hem er zeker niet ingezèt.

die met het woord duisternis
daad boven die duisternis

toe,

Hoe staat het met de duidelijk-

laten kennen? Moeilijk

maar ook als gereformeerde
Wij hebben

Moeten

als

dat de

zijn. staan wij het ons werkelijk

de schoen wringt?

heid van onze alarmsignalen?
gereformeerden

meer bedoeld

Zij was onzer êên. Dat betekent,

vragen van zopas vragen aan onszelf
hardop

zijn eigenlijk

eindigt?

j'~enpsalm,

En van het begin tot het einde inder-

niet uitkli.mt? Een psalm, die een aaneenrijging

-

van verschrikkelijk
in dodelijke
opschrift

schreeuwen

ziekte"

hebben

1.5 -

is? En die in de Bijbel?

de vertalers

wij vinden,

vers 9: "ik ben ingesloten,
uw verschrikkingen;
vernietigen

Inderdaad

er nu aandacht

Of vers 16: "ik draag

ik kan niet ontkomen".

:Sn vers 17: "uw verschrikkingen·

ik ben radeloos".

voor, dat dit een psalm van de Korachieten
in Israëls

dat zingt: ik ben radeloos

een en al duisternis.

tempel. Stel je voor:

Dat mág je niet zeggen!

Zulk soort psalmen worden ons in de Bijbel
idiote tijd, waarin

is, dat wil zeggen,

en dat het zingen eindigt met de

Haar er staat ook boven: een leerdicht.

ons aangereikt

mag toch niet zeggen,

is? En hij mag dat zeker in de kerk niet zeggeno· Ik vraag

dat hij een plaats had in de eredienst
een kerkkoor

staat deze psalm

dat je die niet mag zeggen. Zoals in

mij". Dit gaat toch te ver? Sen christen

dat hij radeloos

woorden:

er boven gezet. Maar een beter

zou zijn: "dat mág je niet zeggen".

vol van dingen waarvan

Nee toch? "Gebed

Hier valt voor ons iets te leren.
aangereikt

met het oog op onze

de duivel rond. gaat als een briesende

om Juist in de kerk,

juist onder de gelovigen,

Gods oren je nood en benauwdheid

uit te brullen,

ingesloten,

niet meer kunt ontkomen.

v66rdat

Wij moeten
zekerdheid.

je werkelijk

leren onderscheiden

Doordat

leeuw; ze worden

v66rdat

juist voor

je werkelijk

tussen geloofsverzekerdheid

en

aan elkaar gelijk c;esteld hc bbo n , hebbe n we <Ie fout p;ern;:lll}çt,
psalmon

nlG

af te schaffen,

en te goeder trouw

en zelfver-

dooreengem~ngd

deze praktisch

we die argeloos

wordt

te begraven,

in ongewijde

zetten. Niet alleen een man mag van ons niet huilen,
niet en een kind ook niet, kortom:

een gelovige

slachtoffers

vallen.

van ons verwijderd

onze tweede natuur.

Ben systeem,

worden

Het maakt ons eenzaam,

waardoor

slotte doorbroken
een

zit. Dit is, zonder

Dit is een systeem,
inderdaad

en al onze bekenden
spreken

wordt, wordt het ziekelijk

waarbij

vriend en metgezel

één en al duisternis

juist als wij gemeenschap

ons stil, juist als wij zouden moeten

maar een vrouw ook

mag niet huilen. M~t dat

ik dit zeg, besef ik hoe ik zelf hier ook in gevangen
dat wij 't door hebben,

aarde bij te

nodig hebben,

het maakt

- en als dit systeem
doorbroken,

worden.
dan ten-

zodat niemand

er

touw aan vast kan knopen.
We moeten God bidden om een nieuwe exodus,

wanen,

zodat we ontdekken:

de afzondering,
niemand

hé, psalm 88 staat ter gebruike,

om hem eenzaam

't hoort, maar voor't

in gesprek komt. Zulke psalmen
Wij twijfelen

een uitleiding

en stil in een hoekje

oor van een vriend of vriendin,

zodat
met wie je

zijn geneesmiddelen.

er niet aan, dat onze lieve Here het nu goed maakt met

zo begint

deze wanhopige,

dit lied staat.

die hier aan 't woord is, te schreeuwen:

Here, God van mijn heil.
Ja, de Here is de God ook van haar heil. Maar wij betreuren
ons met elkaar

niet maar in

te bidden,

onze zuster. Hij is de God van haar heil, zoals bovenaan
Nietwaar,

uit onze

SChuldig,

dat het in ons midden mogelijk

het en voelen

is, dat levens

-

in eenzame

duisternis

.kan" worden

uitgestoken.

;i :},:~
:(;·:·:.~;~:f~~.
'.; v-

0, God, verlos
hier alle~aal
psalm

BB

wegsterven,

li)-

zonder dat er een hand tot redding

~~Il~,:·:tti~.!àLj
'~J

Israël uit al zijn wanen en krampen!

Werkelijk,

f ,; ::.;;'

wij moeten

iets uit leren. God zelf leert ons, dat wij de dingen van

w~l mogen zeggen. Tegen Hem en tegen elkaar.

Want Hij is ook dan,

juist dan, de God ~&n ons heil.
Gelezen

BB;

werd psalm

IV. Beste zuster

het gebed noch de liederen

(naam), geachte

familie,

vrienden

Bij de ingang van het O.L.V.-ziekenhuis
mens, die een lijdende

medemens

zijn bewaard.

en bekenden,

staat een beeldengroep

ondersteunt.

Er onder staat een opschrift:

"Zeg mij, of er een smart is gelijk aan mijn smart".
lijdende

aanspreken,

maar iets anders

van een

Dat woord zal iedere

is het, wanneer

ook een buitenstaar

der zegt: dit gaat hier op. En .dat is het geval, nu wij samen (volledige
naam) begraven.

Voorop

leven van onze broeder
stellen

tot een gelukkige

Maar buiten

denkend

beantwoorden
ken. Waarom

is er grote bliJdschap,

deze hoofdvraag

is geworden

om zijn er veel vrage?,

nu al, op een moment,

in het

is gekomen.

Wij be-

van Jezus Christus.

ook bij zijn naaste naaste.

en die daarom in ons binnenste

die wij niet kunnen

een schrijnende

pijn veroorza-

dat alles net mooi begon te worden?

heeft wat in lange jaren moeizaam

mogen rijpen? Wij begrijpen

van het mensenleven

beantwoording

iemand ter aarde, die het eigendom

En daaraan

Waarom

staat, dat de hoofdvraag

gezaaid

is, hier niet tot oogst

dat niet en het geeft een zwaar accent aan onze

smart.
(Naam) hebben wij gekend als een mens met een sterk binnenwaarts
leven, een eenzame

denker.

Zeker, hij was collegiaal,

op hem aan, maar slechts weinigen
overleggingen.

En het was daarmee,

was hij namelijk
baarheid
dingen.

gunde hij de toegang
opvoeding

de brede buitenwereld.

Hij was als varensgezel

wijze het levensgevoel

geloof.

je kOL

tot zijn innerlijke

in de Oost geweest

van een niet-christelijke

in zijn geest: het Oosten,

te toetsen

op haar houd-

Ik noem van die buitenwereld

twee

en had daar op diepe

cultuur

ten tweede - hij was sterk natuurwetenschappelijk
er een driehoek

hulpvaardig,

dat hij het erg druk had. Daarbinnen

bezig zijn christelijke

tegenover

gericht

ond~rgaan.

gelnteresseerd.

de wetenschap

En -

Zo lag

en het christelijk

En daar heeft hij het erg druk mee gehad.

Wat het christelijk
in het getuigenis

geloof betreft,dat

bereikte

hem voor een groot deel

van de kerk. Maar dat vond hij meestentijds

en daar maakte hij zich kwaad over. Zodoende
zijn leven in onvrede
de kerk en hijzelf.

met de kerk geleefd.

te goedkoop

heeft hij een groot deel van
Daar hadden beide schuld aan,

In dien zin, dat beiden wel wetenschap

en geloof door

elkaar haalden.
woorden

De kerk deed wel eens uitspraken,

en (naam) faalde doordat

benaderde.

Pas langzaam

hij geloofsuitspraken.

op goddelijke

God zijn aangewezen
opging, merkte
verzachtten.

je hieraan,

openbaring,

en da~ wij op die openbaring

van

Dat hem daarin het goede licht

dat in de kerk zijn grimmig-waakzame
zijn lange ziekte. Terecht

gedragen

heeft.

trèkken

zich

meldt de rouwbrief,

Ik heb nog nooit zo'n geduldige

en ik weet, dat hij ook het ziekenhuispersoneel
heeft. Er bleek toen eigenlijk,

voor zichzelf.

geweest;

hij was het nu ook

dingen bezig dan met zijn ziekte.

waar hij zijn volle aandacht

die vóbr zijn ziekte begonnen
vragen

voor nodig had. De ontwikkeling,

was, zette zich krachtig

lijker zag hij de ontoereikendheid
voor de laatste

met dit geduld

Toch ligt daarin m.i. niet de diepste wortel van zijn geduld.

Deze man was op zijn ziekbed met_andere
dingen,

pati~nt

onder wat voor een hoge zelftucht

deze man stond. Hij was streng voor anderen

Andere

loopt,

Hij werd meer en meer luisteraar.

dat hij die geduldig
verbaasd

er toch een draad van getuigenis

voor leven en sterven.

'I'oe n kwam zijn ziekte,
meegemaakt

te wetenschappelijk

drong het tot hem door, dat door alle dwaasheid

heen die de kerk wel eens uitkraamt
die teruggaat

die ze niet kon verant-

van oosterse

van het menselijk

door. Steeds

wijsheid

duide-

en natuurwetenschap

leven, die rondom

schuld en dood.

Veel inkijk in zijn binnenste

gunde hij ook toen nog niet. Uit spaarzamelijke

opmerkingen

waar hij was.

moest je opmaken,

Bn toen kwam de lentetijd,

na zijn ontslag

tekenen waren er, dat hij zijn ihnerlijke

uit het ziekenhuis.

problematiek

te boven was, waar-

door hij vrij kwam voor de mens naast hem, in het bijzonder
levensgezellin,
verkoos

eenzaam

die hem nooit alleen heeft gelaten,
en gesloten

Allerlei

voor zijn trouwe

ook niet toen hij zelf

te zijn. Goede dagen van wederzijdse

openheid

en begrip hebben zij nog gekend. Maar hoe kort! Te kort, zeggen wij.
Wanneer

het belangrijkste

op het toekomende

doel in het leven is, dat wij voorbereid

leven, dan moeten we zeggen,

(naam) klaar was: hij kon afreizen.
vraag naar de aardse
niet onderdrukken:

worden

dat de Here God met broeder

Maa~ stellen we de toch ook geoorloofde

zin van dit leven,

dan kunnen

wij een verzuchting

toch

moest dit nu zo?

Hier valt wel lering te t r ekke n , In de eerste plaats voor de kerk. Laat
zij toch voorzichtig
sluiteloos,

zijn in wat zij zegt! Ik zeg niet: aarzelend

maar voorzichtig.

Zij spreekt

als zij door haar spreken mensen

onnodig

of be-

uit naam van God. Hoe jammer dan, in verwarring

en moeilijkheden

brengt.
Maar ook persoonlijk
we in moeilijkheden

moeten

zitten,

we willen

daar anderen

\·Jordter vaak niet in te grote eenzaamheid
Genoeg hierover.

Deze conclusie

in de eerste plaats beroeren.

leren. Is het niet beter om wanneer
meer deelgenoot

van te maken?

geploeterd?

zullen de naastbestaanden

Er is groot verdriet,

zonder hoop. Aan de last van dit verdriet

nu echt niet

al is het geen treuren

willen we een ogenblik

meetillen.

"",D.a,arY.I?or
zijn we hier. En dit doende,

~i~';'<~'~,,~ \1if t;,::~'

'\"'z'a?-in""achterblijvéhde
zuster
naar de gemeenschap
bij ons herkenning
en ingang

der heiligen

vergetell.Ze heeft altijd

toegeleefd

en beantwoording

··'~:Î!'$"j'?,i!,:;.,~~

.

niet zullen

onder ons, zuster

Lieve Vader

nemen we ons voor, dat we,\p~?~i(.
een-

vindt.

zo at er-k

en ze heeft er recht op dat dit
De Here zegene u in uw uitgang

(naam).

in de Hemel,

Met ons verdriet

komen we bij U.

U zegt dat we dat mogen doen, altijd.
En we weten,

dat we niet in het lege spreken

als we U aanroepen.

Ken ons in onze smart en in ons vragen.
dat het goed is, bij U te zijn,

Wij weten,

ook als we geen antwoorden
Wij danken U voor alles,
oom en vriend

gegeven

Dank bijvoorbeeld
humor,

zelfspot,

krijgen.
wat Gij in onze man, zoon, broeder,

zwager,

hebt.

voor de ogenblikken

dat hij zo innemend

besef van eigen geringheid

Dank voor de zorgvuldigheid

kon lachen;

- en daarin groot zijn!

die hij in z~jn werk en hobby's

aan d~ dag

legde. Wat een verantwoordelijkheidsbesef!
Dank,
Moge

dat de tederheid

de boventoon

ging voeren.

dat van ons aller leven gezegd kunnen

meer de bovent.oon gaat voeren

daarmee

onder ons. Wees nu, Here, met zijn vrouw
en maak haar vindingrijk

in de gemeente

werkzaam

Dank bovenal,

het leven ons stelt.

nog een poosje

in het bijzonder.

te bloeien

Ken haar in haar

om met haar capaciteiten

nuttig

te zijn

Moge haar de voldoening

geschonken

worden,

dat

kan zijn, al is het maar in het kleine.

Here God, dat het leven een reis mag zijn naar U toe.

Dat is vanwege

Jezus Christus,

Ik ben de weg, de waarheid
niemand

oteeds

en in de samenleving.

Gij hebt haar veel geleerd.
ze daarmee

dat de tederheid

in de verhoudiniSen, waarin

Wat zouden we 't ook hem gegund hebben
verdriet

worden,

komt tot de Vader

onze Here,

die gezegd heeft:

en het leven,
dan door Mij.

Zo is het! - Amen!
Gelezen:

psalm 8 en Efeziërs

Gezongen:
V. Waarde

2:1-11.

psalm 121: 1,2,3 en

familie

(naam), vrienden

Wij zijn hier nu a~s naaste
en bekenden,
een rondom
zegenen
Allen

4

als gemeenteleden

de begrafenis

bij het vervullen

(O.B.).
en bekenden,

familie,

als verdere

en als broeders

van (volledi8e

naam).

familie,

als vrienden

en zusters

in het geloof b

De Hemelse

Vader moge ons

van deze plicht.

zijn wij onder de indruk

van de lange en zware weg die onze geliefde

-

zuster heeft moeten
Heilige

Schrift

toekomstige

.i')

-

gaan. Erg lang en erg zwaar!

dat we zojuist

heerlijkheid

hebben gelezen

en wordt gezegd,

daartoe

bereid heeft".

genoemd

op dat wat ons in Christus

(73) daarvan spreekt:

"••• en mij hiertoe

voorbereiding.

staat. Zoals ook een psal~
opnemen

in Uw

het gel66f nodig om het zo te blijven
lijdensweg

een onderdeel

was van deze

Die lange weg waarop wij de tekenen van vermoeid-

hebben kunnen

zien.

duurd heeft. Daar was ook de mensen-hand
wij in het algemeen

haar levensverlengende

over onze

leven een voorbereiding

door U bereid/

Het is ook niet enkel Gods werk geweest,
En hoe dankbaar

uit de

dat God het is die ons "juist

te wachten

zien, dat ook die lange en moeilijke
heid zeer duidelijk

wordt gesproken

Daar wordt dus ons aardse

heerlijkheidil. Wij hebben vandaag
Goddelijke

In het gedeelte

resultaten

lettend

hebben we onderweg

geweest

dat ••• alhoewel

trouwens,

in. Die van de medische

voor haar vorderingen

zijn niet altijd

weleens

de schroom

dat het zo lang gewetenschap.

ook mogen zijn,

overtuigend.

Daarop

tegen elkaar gezegd: het ware beter
ons toch ook weerhield

om deze zin af

te maken. Want wie zijn wij? Zelf heb ik het wel als een eigenaardige
ring ondergaan

dat we op het laatst uitgepraat

iemand in een geanimeerd
omdat hij zich verlaat
zo vreemd-stil

gesprek

naar de bus brengt, maar deze komt niet,

bij elkaar staan omdat je niets meer weet te zeggen. Alles
Ik kom hiermee,

juist onze tijd gaat:st~ribedden'

ken daardoor

je

heeft. Je kunt dan op het eind van die wachttijd

is al gezegd en herzegd.
van

waren. Zoals wanneer

erva-

ook eigenlijk

omrtat het hier om iets kenmerkends

duren ·lahge~ dari.vr oeger , Ze berei-

geen hoogtepunt

daarop wacht, kan teleurgesteld

uitkomen.

meer. Viie daarnaar

Het medisch gerekte

zoekt en
leven is niet

altijd erg geestelijk.
Nee, hoe blij we ook telkens weer waren, als moeder er weer doorgekoillen
was, als we wille,n vasthouden
verder

teruggaan.

wie onze lieve zuster was, dan moeten we

Bijvoorbeeld

toen zij als krachtige,

terug naar de begin-tijd

levenslustige,

vitale,

vrouw bij haar volle besef afgebroken,
het ander moest inleveren.
geloof,

haar leven. Toen merkte

gezellige,

ja, gesloopt

Toen zag je duidelijk

die haar dat deed doorstaan.

van haar ziekte,
schalkse,

werd en zij het een na

de tegenkracht

deelgenoot

je, hoe haar levenshuis

op de rots gegrondvest

gehad van iets zeer donkers,

met iets zeer lichts daaromheen,

waaruit

Ik weet, dat deze ervaring

te dragen en vol te houden.
hier nu vooral wil memoreren
gekomen

is om ons daarmee

zij de verzekering

Ze

mocht opmaken,
wat Hij

haar veel kracht heeft gegeven

Dat is de persoo~lijke

om

kant eraan. Maar wat ik

is dat zij met die ervaring

te verrijken

was.

iets als een wolk,

dat de Here met haar was en met haar zou gaan; dat Hij waarmaakt
heeft.

in

zondag in de kerk.

maakte van wat ze in haar ziekte had ervaren.

heeft toen een soort visioen

beloofd

van het

Toen zag je de triomf van Christus

Het was ook in die tijd, dat zij op die gedenkwaardige
de gemeente

guitige

en te verblijden.

naar de gemeente
Dat hebben wij

- 20 ~~~1?};i!?~fal
zo zeldzaam kostba~r gevOnd~~, een geschenk van Chris~nf~1~i!jl~
.aan
de gemeente. M~t de aanspor1ng daarb1J - want de gaven van Chr1stus'z1Jn
altijd

tegelijk

opgaven!

- om toch niet altijd

heden als het gaat om het uitwisselen

toe te geven aan onze geremd-

van geeètelijke

belevenissen~

elkaar te dienen met wat de Here God aan ons persoonlijk
wilde ze zo graag. En dat deed ze toen op een geweldige
omdat zij haar boodschap
ons) onderstreepte.

toen met haar zingen

heb ik toen gelezen;

manier.

"Voorwaar,

Juist ook,

In dat gesprek

van de vrouw die onze Here gezalfd

olie (Matth.26:6-l3).

De Here heeft toen van die

Ik zeg u, overal waar dit evangelie

worden in de gehele wereld,
van wat zij gedaan heeft".

zal ook tot haar gedachtenis

verkondigd

gesproken

gesproken

wat ik bedoelde:

Christus

dit van haar overnemen,

niet alleen,

ze op het la~tste6ht

wat was haar laatste

en zijn gemeente

wijze gedaan, met

laatste woord te vragen,

woord? - ach, daar was

~e n6g lang gezongen,

alsof dat nu beslissend

ook toen

zou zijn.

weten we ook geen laatste woord. Alleen

dat ze voor de Here Jezus deed en waarmee

60 wil ik het ook wat onze zuster
Zo was ze en zo blijft

zoals

was). Haar het is ook niet zo gezond om altijd

Van die vrouw uit het evangelie
ene lieve,

overtuigende

té mÓé' ~oor(al'he~ft

haar stem al zwak geworden
naar iemands

zet, want

maar ook met de daad. Als wij zouden vraeen,

dat soms nog wel eens gebeurt,

'te

te eren.

dat wij Christus

eren. Dat heeft zij op haar eenvoudige,
woorden

worden

wordt over wa,t z5..5gedaan h:

Ze zei toen: fijn, dat u het in het licht van dit bijbelgedeelte
Wij moeten

zal

Ik heb toen onze zuster. (naam) gezegd dat in

tot háár gedachtenis

dat is nu precies

dat

(haar zingen voor ons en met

uit naam van u allen bedankt.

uit het evangelie,

heeft met de zeer kostbare

önze gemeente

geeft. Dienen,

Om nooit te vergeten!

Later heb ik haar daarvoor

vrouw gezegd:

Maar om

(naam) betreft

dat

zij ons nu nog ontroert.

bij dit ene lieve laten.

ze in onze herinnering.

Gebed.
Almachtige

God en getrouwe,

Wij danken U dat U zuster

lieve Vader,
(naam) uit haar lange lijden hebt verlost.

danken U niet dat dat al op vierenzestigjarige
murmureren
zwijgen,

daar ook niet over. '!Jijtrachten

leeftijd

moest gebeuren.

daarin voor Uw aangezicht

Wij
Wij

te

want Gij zijt God, ónze God.

Terugkijkend

op haar leven eren wij U om wat Gij in haar had gegeven.

Dat was en is veel. Bijvoorbeeld

een man, een echtgenoot,

die getuigt

dat

hij een zeer goed leven bij haar gehad heeft, kinderen,

kleinkinderen

van haar hartelijke

die haal' in haar

liefde hebben

warmte en spontanelteit

genoten,

een omgeving

die

gekend heeft. Ja, dat was en is veel.

Toch was ook zij geheel aangewezen

op Hem die gezegd heeft:

Ik ben de

weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Hij.
Wij danken U, dat zij in haar leven de ~iddelaarJezuE Christus blij begroet

- ~~l -

heeft; dat zij Hem kende en liefhad om Zijn lijden en sterven, om Zijn verzoeningswerk;

dat zij op Hem gehoopt

tranen van de ogen zal afwissen.
Verlosser

geëerd! Bijzonder

heeft. als de opgestane,

Ja, wat heeft ze Jezus Christus

dat het niet de overhand

toch ook geholpen

hij in de laatste
begeleiding?

haar man, haar kinderen,

van wie ze graag nog een poosje had genoten

het verdriet,
broeder

ps~J3:12. en

(naam) en Moeder

Laat ik beginnen
een "moeitevol,

overlijden.

bij de wijze waarop U ons medeU hebt op de kaart gesproken

is, nog meer dan dat andere woord "moeitevol",
is Vaders

leven immers waarschijnlijk

nu door de

geweest.

op ons een vrolijke,

verborgen

leven,

inderdaad

het moeitevolle,

zeker, dat h~d Vader.
waarmee

toch uitnodigde.

nu nog eens op-

alles zo definitief

maakt. Nu

Nu zullen we zelfs geen poging meer

doen om door de muur die hem omsloot

wezen daartoe

ja, beter

ook het moeilijke,

wij na zijn ov~rlijden

gevallen.

aan

leven, een voor ons

Dat is precies

nieuw klaar moeten komen, omdat het sterven
immers voorgoed

goed gekozen.

60 te zien heeft hij niet zwaar getild

nog, een olijke indruk. Maar een verborgen

is het gordijn

het woord

meer voor zijn naast omge-

misschien

0

van

Ik wil u zegge_n, dat .deze woorden mij zeer aan-

de mist die over zijn leven hing. Hij maakte

heen te dringen. Terwijl

zijn

Br zijn mensen als hij, die zo ver van je

dat ze alleen maar zielig zijn; geen band is met hen mogelijk.

was bij Vader anders.
Aantrekkelijk

die muur waarachter
voor zijn kinderen

Dat

Hij was toch nog wel zo goed dat je niet zelden dacht:

wat zou ik jou gTaag beter kennen!
kijken!

waaraan

hebben en ik zal daarin wel niet de enige zijn. Vooral

ving dan voor hemzelf

afstaan

naam. Amen.

(naam) in het bijzonder,

voor .ons verborgen .leven" van Vader,

dood een einde is gekomen.

k~nnen

weg, weer

13 (O.B.).

met mij aan te sluiten

deling hebt gedaan van Vaders

Moeitevol

en

ligt v66r hem. 11aar zoals U er toen was, wees er zo ook

familie

"verborgen"

toen

taken stond, van verzorging

weg is ten einde, en een onbekende

11 Kor.5; gezongen:

gesproken

U hebt onze

(Zelf en door middel van andere mensen),

nu. Dat bidden wij U voor hem en de zijnen in Christus'

VI. Geachte

haar

••• Help hen in

over hen zal krijgen.

tijd voor zulke moeilijke

Die moeilijke

anders moeilijk,
Gelezen:

Wat een gedachte,

bij U zijn ••• wat een werkelijkheid!

Wees nu genadig met de achterblijvenden,
kleinkinderen,

als haar

met haar stem, haar zingen. Fijn! Dankuwel!

We gunnen het haar, dat ze nu bij U mag zijn. Voorgoed.
Here, 'k zal dan gedurig

die eens alle

De warme vreugde

was hij, maar juist daardoor
hij leefde.

hij je kon aan-

kon je je zo bezeren

aan

Ik tracht me nu even in te denken wat dit

in hun jeugd heeft betekend:

op te zijn en dan toch bij het ouder worden
wat moet dat in-verdrietig

waarmee

geweest

een vader te hebben om dol

hem niet nader te kunnen komen,

zijn! En van hieruit

gezien moet pas

J':.;;f,\~,f;~:E:~
moeitevol het huwelijk van Vader en I"loûdergeweest zijn :rf:~.n\,~~pwelijk,
'dàte'en echt huwelijk

was, ik bedoel een heuse relatie

liefde, maar dan gehinderd
gebrek. Hieraan

en altijd weer opnieuw

denkend worden wij vandaag

driet. Persoonlijk
sterk aangegrepen

moet ik zeggen,
heeft, terwijl

lijke verscheidenheid

voor zich opeist,
gebeuren,
I

neuwkeurig

overlijden

gemerkt

ver-

mij eigenaardig

~uitenstaander

leven. Aan die verborgenheid
overlaten.

ben en

zit ook deze kant,

Ik wist al wel en ik heb het.

dat u als familie een trunelijk grote geeste-

vertegenwoordigt.

is, bent u in verschillende
wege de verborgenheid

met een wee-makend

met geen vinger getorst heb.

dat wij Vader aan de Here moeten
deze dagen ook opnieuw

dat Vaders

geremd door dit ernstige

ik toch zo helemaal

aan de lasten die ik nu aanstip
Een voor ons verborgen

veriuld

van wede~z:ij'dse

Zoals bij zoveel

richtingen

van Vaders

uitgezwermd.

leven kunnen

families het geval

Nu zou het juist van-

gebeuren

dat ieder van u hem

en dat in zekere zin met gelijk recht. Het zou kunnen

dat &én van u zei: Vad~r was z6 - om dan vervolgens
zelfportret

te komen

met een

in plaats van met een voor ieder te herken-

nen beeld van Vader.

lJatuurlijk komt daar dan van andere zijde onmiddellijk

een tegenovergesteld

beeld van Vader naast te staan. Zo zoudt u dan samen

gemakkelijk

in onenigheid

daarover

ook hierin duidelijk
leven.

kunnen

voor ogen houden:

In veel opzichten

geraken.

Vader had een voor ons verborgen

moeten we zeggen:

Het is zeker niet gemakkelijk

Daarom moeten we ons

wij weten niet hoe Vader was.

om de grens die 11<;: nu aanduid,

te eerbiedigen.

Juist immers onze liefde wil over die grens gaan. Toch moeten we inzien
we met deze te ver gaande liefde
is vanwege de verborgenheid
baar" en "invulbaar",

maar we moeten
zeggen

trouw bezocht
er bepaald

dat mijnheer

van Amsterdam-Noord,

slag van had met Vader

telijk gesprek,

Frelink,

de ouderling

die Vader in de Amstelhof
Ik heb van hoeder

gehoord,

zo
dat u

om te gaan en tB spreken. U mag weten,

erg blij en dankbaar

schien wel veel, voor Vader hebt kunnen
Maar wat mij betreft,

"opeis-

hem aan de Here overlaten.

heeft, anders kan getuigen.

dat wij daar allemaal

doen. Vader

dat ik met Vader nooit een geestelijk

heb mogen voeren. Hisschien,

van de Chr.Geref.Kerk

pijn kunnen

van zijn leven voor ieder gemakkelijk

De Here. Ik moet eerlijk
gesprek

de ander onnodiG

dat

om zijn. Fijn dat u iets, mis-

betekenen.

als het al eens opschoof

De Here zegene u daarvoor.

in de richting

van een gees-

dan kwam het toch niet verder dan dat hij mij te kennen

gaf het io erg te vinden als er gevloekt
ergens merkbaar

bij aansloot).

verschrikkelijk

hoog zat: vloeken

diep over de ziel gekrast
clusie uit getrokken

Ook van anderen

hebben.

hij toonde als er gebeden werd.

heb ik gehoord

of ruwe taal. ;~en vloekwoord
Hiermee

stemde overeen

Voor mijzelf

voor wat betreft

Toen moet hij die eerbied

werd (zonder dat deze opmerking
dat hem dat
moet hem

de eerbied

die

heb ik daar wel eens een con-

zijn leven vóór zijn ziekworden.

en die fijngevoeligheid

al bezeten hebben.

zijn hem als vrucht van Gods Geest in zijn ziekte bijgebleven.

Ze

Nog eens,

we moeten het in het midden
betekend

laten wat dit nu voor hemzelf

heeft, maar ik heb wel eens gedacht:

te geestelijk

afzichtelijk

hebben kunnen

wat zou deze man in zijn ziek-

zijn als hij niet als kind in de

vreze des Heren was opgevoed

en als man in die Godsvrees

heeft zich dat een bewarende

kracht

jaren van zijn ziekte

betoond,

(wel bijna vijftig

met de Here in het gezin, een bewarende
Heren is het netje om het gebroken

in zijn ziekte

geleefd had. Wat

zoals ook gedurende

de lange

jaar!) de sfeer in huis, het leven
kracht

is geweest. De vreze des

ei geweest,

waardoor

dat niet in stukken

op de grond is gevallen.
Wij geven Vader nu aan de Here over. Wij doen dat in geloof en vertrouwen
op Gods heerlijke

verbondsbelofte

fijne en ontroerende

gedachte

van te voren overzag,
(volledige

die ook voor Vader geldt. Het is een

dat de Hemelse

Vader die heel Vaders

leven

bij zijn doop heeft gezegd, heeft laten zeggen:

naam), ik doop je in de Naam van de Vader,

Geest. Aan de God van deze woorden

de Zoon en de Heilige

geven we Vader nu terug.

Gebed.
Here God, Hemelse

Vader,

Er woont op de dag van" Vaders
hart. Verdriet

begrafenis

een heel apart verdriet

in ons

niet enkel om het mooie dat er (toch!) was, en .waar nu een

einde aan gekomen

is, maar verdriet

zijn als alles normaler

vooral om het mooie dat er had kunnen

was geweest.

Zo is dit sterven niet zozeer het be-

gin van een gemis, maar veel meer de bevestiging
staand gemis, voor ons, die achterbleven.
vragen U om kracht

van een reeds lang be-

Dat doet extra pijn, Here, en we

dat een ieder van ons dit op de juiste wijze mag ver-

werken.
Hierdoor
bundigheid,

zijn we toch ook blij, Vader. Nee, er is geen plaats voor uitmaar op stille wijze zijn we niettemin

waarop het toch nog gegaan
wonderlijke

blijmoedigheid

haar moedig

volhouden

wel erg moeilijk,
niet geholpen
woorden,
lijkheid.

en gedaan is. Blij zijn we om Vader,

al die jaren door. Twee uitspraken

maar wij zijn niet ongelukkig

geweest"

had, zou ik het niet hebben gekund".

Wij geloven

zien doorbreken

ook, Vader,

hier hun geestelijke

van haar: "Het was
en "ALs de Here me

Here, het is in zulke

met grote kracht en heer-

is; dat kinderen,

klein-

en achter-

winst nbg lang mee zullen doen. Want

Gij zegent het leven van de rechtvaardigen,

die op U hebben gehoopt.

leven is voor ons een veelszins

Toch was het doordrenkt

om

dat de oogst van wat zo in tranen ge~aaid.

is, bij lange na nog niet binnengehaald

Here, Vaders

om zijn

onder dit alles. Trots zijn we op Moeder,

dat wij Uw Koninkrijk

kleinkinderen

blij. Voor de wijze,

verborgen

leven geweest.

van de vreze van Uw Naam. Zo hoort hij om Christus'

wil bij U. Wil hem nu om Uws Zoons wille "eindeloos verheugen" na het
"ongeneugt" dat Vlij slechts met de eeuwigheid voor bgen "kortstondig"
durven noemen.

., En geef, Vader, dat wij die gezond zijn met onze levens v oorceLkaaz:'t~:
_i ~:~.
';~J~t.·.i~,·i~·
·}f~tB:~f.~;~j
'riiet~erborgen zullen zijn. Wat erg immers, wanneer wij onnodig-àchter
muren leven en wanneer

wij moedwillig

anderen

naar ons laten raden! Wat

bij Vader een lot was, laat dat bij ons niet een schuld Zijn.
Vlij bidden U tenslotte
ook iets van voldoening
het rustige

voor l'10eder,die àchterblijft.

in: straks het moede hoofd te mogen neerleggen

besef, dat Vader geborgen

einde gebrachte

Er zit voor haar

taak te mogen

is. De voldoening

terugzien.

Wij zeggen U dit alles in Jezus'

in

00k van op een ten

Laat haar einde vredi~ zijn!

naam, Uw geliefde

Zoon, onze lieve

Heer die macht heeft over leven en dood. Amen.
Gezongen:

VII. Geachte

ps.43:3 en 4 (O.B.).

familie

Hoewel Vader

(naam) en juffrouw
(volledige

in zijn heengaan
een verlossing,

(naam) en belangstellenden,

naam) zeer oud geworden

een gevoelig

verlies.

Zeker is zijn levenseinde

maar niet in die zin waarin

bezochten

vroeg, belangstellend

heeft. Dat heeft hij niet.

dat hij aan één van degenen

die hem

vroeg, of wij al eeh nieuw kabinet

En deze vraag was voor hem kenmerkehd.Tot
einde heeft hij zeer grote helderheid
stelling

voor hem

we dat woord wel eens gebruiken

van iemand die heel lang en heel zwaar geleden
Het is nog geen twee weken geleden,

is, lijden wij toch allen

eigenlijk

hadden.

zeer kort voor het

van geest en een zeer brede belang-

voor de dingen om hem heen mogen behouden.

Dat was het ook precies

waarom hij nog zo onder ons was. Bij een bezoek aan hem moest je wel zorgen
de krant gelezen

te hebben.

Zo hebben we vaak moeten

psalm 92 staat: zij zullen in de ouderdom
zullen zij zijn ••• Vandaar
Wij zijn de laatste

nog 'vrucht dragen,

dat we spreken

tijd als gemeente

En steeds moesten wij dan afscheid

nodig, zeker wanneer
gaan worden

nogal Bens op deze plaats geweest.

nemen van iemand die menselijk

we naastbestaanden
stilgezet

mens, maar de mens aan het sterven
schreeuwende
Hij vergeleek
Maar vanwege
algemeen

ons erg verdrietig

zijn. Maar bij broeder

geworden

zichzelf

is prijsgegeven.Zo

menselijk

In veel opzichten

door het wegvallen

wel met een eenzaam

deze omstandigheid
gebeuren:

en
troost

SIS heen-

bij het feit, dat niet maar deze
heeft broeder

Er was immers niet zo diep als in andere

pijn van het loslaten,

toch een eenzame

gesproken

het geval, al hebben we bij elk overlijden

wij een ogenblik

zelf ook ervaren.

fris en groen

van een verlies.

nog wel iets van het leven tegoed had. Dat maakte
triest. Dat is nu minder

denken aan wat in

gevallen

S. het
de

immers was broeder

S.

van al zijn leeftijdsgenoten.
blad dat nog aan de boom vastzat.

ervoer hij zijn eigen sterven

sterk als een

de mens moet de weg gaan van alle vlees en de

mens moet daarna voor zijn Schepper

verschijnen.

maal te sterven en daarna het oordeel".

IIHet is de mens gezet een-

~n bij deze overweging

waarmee

hij

'

de laatste

tijd sterkbezig.was,

kwam een groo~ verbazen

over hem. Hoofd-

schuddend

lag hij dan met grote ogen in de verte te kijken:

mogelijk!

De grote God, Schepper

van Hemel en aarde!,

hoe is het

van Hemel en aarde, denk eens in: Schepper

en voor Hem moet ik verschijnen.

Hoe kan dat? Hij was

niet bang, hij wist dat het kan, door de Borg en Zaligmaker
Jezus Christus,

de voor ons gestorvene

hij was verbaasd.

Negentig

dage ri nieuws,

kan naderen?

zo naar voren komt, wanneer

gehoord

groot nieuws voor hem. Wie ben ik,

het overlijden

onder tragische

Maar bij meneer S. was daar alle tijd en

aller dingen,

bij wie vergeleken

als niets geacht zijn. Wat een diepe kloof heeft Christus
naar waarheid

te kunnen

zeggen:

komt tot de Vader dan door Mij

die brug daaroverheen,

daar was broeder S. verbaasd

Maar ik zou aan het leven van deze broeder
hooft

OCII

amsterdams

dat niet makkelijk
in de vijftiger

beroep: makelaar

zijn sfeervolle

amsterdamse

een tijd, die voorgoed

Die grote kloof ~n

geen recht doen, wanneer

c

.in

l.';(:da;lll

was. Ik denk aan de'crisis

jaren. Br.S. namelijk

grachtenhuis,

gereformeerde

amsterdamse

organisten-vereniging

door deze functies

is hij vergroeid

hij ze, de psalmen Davids!
afgedrukt

~anneer

in de dertiger

het psalmboek

van de

hij daarvan vertelde

dan voelde

je je verplaatst

in

in

leven

leven van deze stad. Van 1906-1956

kerken

organist

geweest

en ook in de

speelde

hij een belangrijke

geraakt

met het psalmboek.

staat heeft in dit geval wel een

hij ook op muzikaal

n

o

had zo'n mooi

Dat boven de rouw-circulaire

heeft de familie recht willen
hoezeer

ik

lijkt.

Dat was met het kerkelijk

is hij van verschillende

o

Ik denk ook aan het ineenstorten

in specerijen.

voorbij

z~J((:n

Maar op nog een andere wijze was broede!' S. met het amsterdamse
vervlochten.

over-

over.

hc Lt,

!.üt;tJ.chL,

~czjll

jaren, ik denk aan de oorlogsjaren.
specerijenmarkt

toch.moeten

zou vragen voor het einde ervan. Meneer S. is ook jong ge-

is getrouwd,

periode, waarin

zelfs volkeren

Ik ben de weg, de waarheid

en het leven; niemand

weest,

omstandigheden

over 't f~it dat ér door het sterven heen een weg

loopt naar de Grote Schepper

alleen aandacht

die niet

voor. Daarom geef ik het ook maar door. Het ie wel eens

goed, dat we ons verbazen

bruggen alvorens

en toch was

Dit is een kant aan het sterven,

of onder zwaar lijden plaatsvindt.
alle gelegenheid

Nee, hij was niet bang,

jaar had hij het Evangelie

het in zijn laatste heldere
dat ik 'mijn Schepper

en opgestane.

die wij hebben,

bijzondere

rol. Mede
kende

'!Jat

een psalm voluit
betekenis.

Daarmee

doen aan deze zijde van zijn leven. Toch,

gebied een vakman was, de belanestelling

was bij hem binnenwaarts

gericht,

voor

op de inhoud dus. Jàt zin-

gen we nu, was zijn vraag. Voor die inhoud heeft hij steeds naar de passende
vorm gezocht.

Daarom was hij ook wars van alle toonkunst

haar dienende

karakter

Wij mogen tenslotte
laatste

twintig

in de kerk, die

uit het oog verliest.
niet zwijgen

over haar, die voor onze broeder

de

jaar van zijn leven zo trouw gezorgd heeft, onze zuster V.

2..6

-

Zeker,

. :~..Y~~ :. ,. ~: .. : ..

\

ook de beide kinderen

)q:~ .

kleirikinderen
vandaag

verliezen

(van wie er één ver weg in Canada)

een lieve

het meest verliest

_.

vader en grootvader,

,en",ook de

;,~~~~'·:,':~~f.~:i~,:~;R
. .

maar degene,

is toch zij, want zij was broeder

die

S. tot een

DG Here vergelde u, zuster V., het vele goede, dat u aan
vader S. gedaan hebt. Moge God uw verdere levensgang effenen.
dochter

geworden.

Dankgebed.
Here God, Vader
ons in broeder

in de Hemel,

S. gegeven

Als kinderen

danken

hij is voorgegaan

u dank zeggen

voor alles wat Gij

hebt.

wij u voor de opvoeding,

in het dienen

elk mens die eigen is, maar
in het bijzonder

wij willen

heeft.

Dat

en liefhebben' van U, met alle zwakheid

toch: herkenbaar

met de dochter van br-oeder-

nu graag bij ons zou willen

die hij geGeven

vanuit
S.,

zoals

het evangelie .l'lees ook

mevrouw

zijn. Ook als kleinkinderen

B. in Canada,

danken

die

wij U voor

«e: t U in gr oo t.v ade r gaf.
Ook degene

die hem zo lang en Zo t~ouw verzorgd

dag, door alle verdriet
't mocht volbrengen,
uItgesproken

heeft,

om het afscheid

heeft,

dankt U op deze

heen. Dat ze 't mocht doen, dat ze

en dat hij zelf ook meermalen

zijn waardering

omdat er ook zo'n diepe geestelijke

band

daarover

tussen hen be-

stond.
Ook Wij, Here God, als vrienden
o n zo br-ce

tigheid

als gemeente,

der gcken,i te mogen he bbe n , ~:i..jn vreugde

en s pr anke lenü esprj.t,
wordt uit liefde

en

de gern"'811te7~iJ.llg,

Maar bij U is het niet vergeten.

voor Jezus)

zijn blij

zijn e rn st , z i.j n gees-

z I.j n d i.e ne nd ',v0rk voor

is dat al weer lang geleden.
gedaan

en bekenden,

dat houdt zijn waarde

al

~ant al wat
zal blijven

en

bestaan.
Er gaa t ook een duidel:ijke bo odac he p va.n di t leven uit, Here God, waarvan wij bidden,
met ons geloof
met de dingen

dat we die steeds
in deze wereld

mensen
zijri

zijn alleen
daarom

zijn leven zeer govuld.

Laten

baar niet nodig,

in het volle

ling te hebben.
En nu,

Here,

lleer en Hoiland,

Dat hebben
hij is

we in hem

Naam,

Jesaja

moeten

meeleven

maar diep, en

raar hij leefde bij

om voor t.e bidden.
zoeken.

Zo was

Het is blijk-

en daar danken we IJ nu voor.
als hij is in zijn

dag. Voor hem behoeven

U de achtergeblevenen

is tot in eeuwigheid.

kun-

Zijn. Br.S. was

of alleen

U ge bor-ge n , ontslapen

40:25-)1; gezongen:

Jat we namelijk·

te staan om een brede belangstel-

bewonderd

die nu toch met een grote leegte

die te prijzen

Gelozen:

z ov ee L

leven

op de jongste

te vr-age n , t-:aar wij bevelen
degenen,

maar breed

wij dat ook naar vermog8n

ve i.ILg bij

wachtend

belast

noch het ~~n noch het ander.

en biJ de kr an t en had
midden

nenen.

Zodat we ook goede voorbidders

die met verantwoordelijkheid

breed en diepo ~oveel
nog voel meer mensen

zullen

zijn en dat we daarom

gesteld

die om ons heen gebeuren.

nen zijn voor allen

de bijbel

ter harte

verder

aan.dees

wij niets meer

een 'I'r-o os t e r- voor

gaan. Dit alles in Jezus'

~men.

psalm 84:1 en 6.

