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10 november 2019, herdenken van de overledenen, en verwelkomen van pasgeborenen. Gelezen 
Psalm 91 (Bijbel in Gewone Taal, 2014). Ds. Pieter Post, Verenigde 

Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd. 
 
Gezongen liederen uit het Liedboek 2013: 221 Zo vriendelijk en veilig als 
het licht; Taizé ’In de Heer schep ik mijn vertrouwen; 266 Die ons schiep; 
962 Wat ik gewild heb; 780 In de schoot van mijn moeder geweven; 91a 
Wie inde schaduw Gods mag wonen; 1006 ‘Onze Vader’; 845 Tijd van 
vloek en tijd van zegen; 416 Ga met God. 
 
In deze dienst worden de namen van de overledenen genoemd en een kort 
In Memoriam uitgesproken. Tijdens het uitspreken wordt er een witte roos 
in een vaas gestoken. Ook voor hen die door oorlog en geweld, of op de 
vlucht om het leven zijn gekomen is er één witte roos. Voor alle 
pasgeborenen één rode roos. 
 

 
Toespraak 
 
Enkele jaren geleden belde Cees mij op, om te vertellen dat zijn 
vriend Chaime ‘was overgegaan’. Chaime, een prachtige man 
met krullen, veertig jaar was hij, leed lange tijd aan aids en zijn 
krachten waren snel afgenomen. Hij lag op zijn bed opgebaard 
met een zacht doorzichtig paarse voile over zijn sterk 
vermagerde lichaam dat je daardoorheen nog goed kon zien. De 
voile betekende dat er een afstand was gekomen tussen hem en 
ons.  
 
Hij was ‘overgegaan’, deelde Cees me mee. Een woord dat ik niet eerder had gehoord 
om er het gestorven zijn mee aan te duiden. Chaime had zichtbaar geleden, maar hij 
klaagde niet. Hij was nog wel in staat om naar de kerkdiensten te komen, en kwam op 
tijd om eerst nog een poos op een stretcher in een zijkamer te liggen. Want hoe broos 
ook, hij wilde God danken en loven met heel zijn kracht, dat wilde hij blijven doen. 
 
Zelf gebruik ik vaak het woord overlijden, vanuit de gedachte dat iemand over het 
lijden heen is. Maar dat suggereert dat je pas over het lijden heen bent als je dood bent. 
Toch liet een boeddhistische monnik eens weten dat je ook kan overlijden voordat je 
overlijdt. Hij zei dat we in dit aardse leven kunnen stoppen met lijden. Dan zijn we ‘er’ 
over heen, in de betekenis van genezen. Maar dat heeft iets absurds. Stel je even voor, 
iemand vraagt me hoe het gaat, en ik antwoord: met mij gaat het helemaal goed, ik 
ben overleden! En vervolgens fiets je weer door. Het is eigenlijk net zo absurd als die 
workshop in Seoul waar je gratis kan meedoen met een begrafenis voor levenden. Zo’n 
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25.000 Zuid-Koreanen lagen deze week tien minuten lang in een gesloten kist vanuit 
de filosofie dat je beter in het leven gaat staan als je de dood ervaart. Misschien zit daar 
een kern van waarheid in. Soms ervaren we de betrekkelijkheid van het leven door een 
plotseling sterven. En je ervaart hoe kostbaar het leven eigenlijk is, en dat je er wat van 
wilt maken. Maar om nou minutenlang in een gesloten kist te liggen, je mag hopen op 
wat luchtgaatjes. 
 
Weer iemand anders ging eens na waar de echte betekenis van ‘lijden’ vandaan komt. 
En dan blijkt dat het in de Middeleeuwen heel simpel gebruikt werd voor vertrekken, of 
gaan. Overlijden wordt dan eigenlijk dat de gestorvene bij ons is weggegaan, of 
vertrokken. Zo bedoelde Cees dat met Chaime: hij was overgegaan, van hier naar daar 
vertrokken, naar een andere toestand, ‘naar het onbekende land’ zoals velen dat 
herkennen uit het lied ‘Wat de toekomst brenge moge’. Overlijden sluit zo aan bij een 
laatste reis beginnen, heengaan, de wereld verlaten. En je voelt: dat laat iets open, je 
gaat ergens heen, zoals je emigreert naar een ver land. En dan wens je iemand een 
goede reis, doen we allemaal. Daar horen ook de tranen bij van loslaten, van groot 
verdriet en van gemis van hoe zal de toekomst er uit komen te zien zónder (die of 
die...)? Misschien zo gek nog niet om elkaar op de levensgrens een goede reis te 
wensen. Jij vertrekt, wij blijven nog een tijdje hier. Als je het heengaan zo bekijkt krijgt 
de dood een menselijker gezicht. 
 
En dat heeft een joodse filosoof met de naam Franz Rosenzweig mooi onder woorden 
gebracht. Hij is nog geen dertig geworden en hij had veel over het leven en de dood 
nagedacht. Hij omschreef het overgaan als volgt: ‘Nadat het leven zijn welsprekende 
lippen sluit, doet de dood zijn altijd tot zwijgen verplichte mond open en zegt: Herken 
je me? Ik ben je broeder’. Hier een raam dichtgedaan, daar een raam geopend. 
 
Maar nu klinkt dit allemaal heel wenselijk. Je zou willen dat je later zelf liefdevol 
verzorgd wordt, en dat je nog van alles kan bespreken en van iedereen kan afscheid 
nemen. Andersom ook, je wilt in dankbaarheid terug kunnen kijken op de verzorging 
van je dierbare, ook al was het maar door er simpelweg te zijn.  
 
Maar dan zijn er van die onverwachte berichten die je niet hebt zien aankomen. En je 
krijgt te horen: hij is er niet meer. Veel te jong, en allemaal vragen en verwarring alom 
van wat er is gebeurd en waar je misschien geen antwoorden op zult vinden. De grond 
zakt onder je voeten vandaan, je wereld stort in. En dan? Je wilt iets doen, maar dat kan 
je niet. Hooguit een kaars gaan branden, of misschien een hand op de schouder leggen. 
Je weet niet waar je het moet zoeken. 
 
Die anonieme dichter maakt zoiets mee. Hij weet even niet waar hij het moet zoeken. 
Hij heeft behoefte aan een veilige plaats. Je kan je vrienden opzoeken met wie je heel 
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goed opschiet, of een hulpverlener die je vertrouwt, er is vaak wel iemand in de buurt. 
En dat ervaart deze dichter ook. Hij vindt die veilige plaats in de joodse tempel, 
misschien vindt u dat ook wel eens in een kerk. Een plek waar je een licht ontsteekt 
omdat je aan iemand denkt, of wanneer je behoefte hebt aan stilte en je naar intimiteit 
zoekt, een plek om te zitten. Want soms zijn er zaken die je weg van alle drukte en 
hectiek in afzondering de revue wilt laten passeren, om wat op een rijtje te zetten. Of 
een soort van contact zoeken met wat hoger dan jijzelf is.  
 
En die vindt hij in die tempel bij de allerhoogste God. Hij noemt hem een allerhoogste, 
machtige God, dat wil zeggen hij gelooft dat God iemand is die boven alles en iedereen 
verheven is, boven ziektes, boven oorlog en geweld, boven je eigen verbloemde 
zorgen. Wij hebben iets weg van deze God wanneer we ergens proberen boven te staan. 
Iemand doet je opzettelijk pijn, of beschuldigt je onterecht ergens van. Wees de wijste, 
sta er boven raadt iemand je dan aan. Dan heb je iets van die allerhoogste God die 
boven alles staat. En vanuit dat vertrouwen begint hij van binnenuit te prevelen: ‘U 
allerhoogste beschermt me, ik hoef niet bang te zijn. Op u vertrouw ik’. En hij vindt in 
hem rust, want Hij verstaat je gedachten, en gaan, Hij verstaat je van verre, en omgeeft 
je van voren en van achteren. (psalm 139) 
 
Hij moet wel wat hebben meegemaakt. En dat klopt want er was in zijn tijd veel ziekte, 
voornamelijk de pest die vele slachtoffers maakte. Maar de pest mag je hier ook lezen 
voor mensen die je pesten en aan wie je een pesthekel hebt. Angstaanjagers, terroristen 
letterlijk, wij zijn er van omgeven. En vanuit zijn zich beschermd weten door die 
allerhoogste, machtige God, schrijft hij voor wie na hem komen, dat ook wij op Zijn 
bescherming mogen rekenen, ‘waar je ook bent’, in de tempel of ergens anders. Zo 
zocht iemand uit een gemeente nu en dan de stilte op ergens achter in het weiland. Zij 
miste haar dochter nog altijd. Daar had zij een aardappelbak gebracht waar zij op zat en 
in de stilte van het ruime land smiespelde zij haar dooptekst ‘Omdat je mij liefhebt, zal 
ik je redden. Ik zal je beschermen, omdat je mij kent. Als je mij roept, geef ik 
antwoord. Als er gevaar is, ben ik bij je’. Daar putte zij veel troost uit die de dichter ook 
moet hebben gevoeld: dat God niet de veroorzaker is van het leed dat ons overkomt, 
daar staat Hij immers boven, maar dat Hij juist bij je zal zijn in de nood, en in het 
verdriet. Dat ook stond voor haar vast. Hoe we dat merken? 
 
Wie van ons overkomt dat niet eens, dat je voor een onvoorstelbaar zorgwekkende en 
penibele situatie staat die ineens ten goede keert, wat je niet had verwacht, en dat je dat 
niet anders kunt verklaren dan met een beschermengel. Alsof je op handen werd 
gedragen. We komen hem in deze Psalm tegen, een boodschapper van de allerhoogste. 
En dat heeft hem sterk gemaakt. Sterker dan zijn sterkste tegenstander, de pesterij. Zo 
sterk dat je de leeuw, of de cobra, de gevaarlijkste dieren, bij wijze van spreken weet te 
bedwingen. 
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Terug naar Chaime. Hij zocht net als de dichter zolang hij kon de gemeente op om de 
allerhoogste God te danken en te aanbidden. Hij was niet verbitterd door wat hem was 
overkomen, gaf God daarvan niet de schuld, want Hij stond daar boven. Maar hij 
ontving er kracht in zijn krachteloosheid.  
 
Dat besef van de dichter dat er altijd Iemand is die alle verstand te boven gaat, kan ons 
als gemeente, een geloofsgemeenschap zoals ook wij dat hier beleven, sterker maken. 
De gemeente wordt dan vanzelf een Huis van God waar we ons veilig en beschermd 
voelen. Dat ervaren wij wanneer zusters en broeders ons bellen, mailen, of opzoeken, 
ook onze geliefden die we vandaag herdenken hebben dat gedaan – maar ook mensen 
van buitenaf – om hen bij te staan, een bemoedigend gesprek te voeren over de diepere 
gronden van ons leven.  
 
En misschien is dat wel de zin van kleine geloofsgemeenschappen als de onze in deze 
tijd van een ontkerkelijkte, en sterk individualiserende samenleving waarin mensen 
wegkwijnen. Dat er nog oasen te vinden zijn, waar tranen worden getroost en we via de 
stilte en aandacht tot rust en op kracht komen. En weer verder gaan, gekend en 
beschermd met zegen van de allerhoogste. 


