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Al die namen van mensen die ons zo aan het hart liggen. Ik hoor de woorden 
die gesproken zijn nog naklinken en voel opnieuw de emoties. Want het waren 
mensen die zoveel voor ons betekend hebben, door wie ze waren en door wat 
ze voor ons gedaan hebben. 
 
Thuis branden een kaarsje bij zijn, bij haar foto. Zoveel kleine dingen die nog 
herinneren aan haar, aan hem. En we denken met pijn in het hart aan die 
laatste periode die vooraf ging aan het afscheid. Waarom heeft zij het zo 
moeilijk moeten hebben? Waarom moest hij gaan? Waarom nu al? 
 
Als die eerste felle pijn van het verlies wat minder is, kunnen we misschien ook 
wat verder terug kijken. Dan denken we aan wat we samen beleefd hebben, 
aan de woorden die gesproken zijn, aan de mooie momenten en ook de lastige. 
 
En als we alles overzien, dan komt ons vooral in gedachten wat hij, wat zij voor 
ons betekend heeft. Dat spreekt vaak ook uit de kaarten die we ontvangen en 
waarin mensen laten weten welke mooie herinneringen ze hebben aan hem, 
aan haar.  
 
We hebben het ook uitgesproken. In elke uitvaart hebben we gehoord over het 
leven van die dierbare mens die ons ontvallen is. In de woorden ter 
gedachtenis, de In Memoria. En vaak kwamen dan woorden als liefde en 
zorgzaamheid ter sprake. Juist die liefde en zorg herinneren we ons, en daar 
zijn we dankbaar voor. Daar waar die dierbare die ons ontvallen is, voor 
anderen heeft geleefd.  
 
Niemand leeft voor zichzelf, staat in de lezing uit de Romeinenbrief (Hst 14,7-
9). Hij was er voor zijn vrouw, zij was er voor haar man, voor kinderen, voor 
kleinkinderen, voor mensen om haar heen, voor mensen in zijn omgeving.  
 
Want zolang wij leven, zegt die lezing ook, leven we voor de Heer. Dat klinkt 
misschien wat ver van ons bed. Maar het gaat erom dat je in je gerichtheid op 
die ander, in de liefde voor je medemens, juist laat zien dat je dat beeld van 
God in je draagt, dat je bij Hem hoort van wie gezegd wordt: God is liefde. 
 
Of wij leven of sterven, Hem behoren we toe. Hem die we, vaak onbewust en 
soms vanuit een diepe overtuiging hebben nagevolgd in zijn zorg en liefde voor 
anderen.  
 



Dat horen we ook in het evangelie van Johannes (Hst 17,24-26). Liefde hoort bij 
God. En dus hoort iedereen die lief heeft bij God. Vaak ligt dat ons niet op de 
lippen. Ook niet bij degenen die wij vandaag gedenken. Ze leefden, hadden lief 
en zorgden gewoon.  
 
Maar wij spreken het nu uit, in de gedachtenisviering van Allerzielen. En we 
beseffen dat als liefhebben je met God verbindt, Hij de mens die liefheeft niet 
kan laten gaan. We worden door de dood heen naar het leven getrokken, naar 
een nieuw leven bij God. 
 
Bij een uitvaart zeggen we nogal eens: we hopen dat hij zijn vrouw weer terug 
mag zien of zij haar man als ze eenmaal Boven is. En tegelijk mogen we zeggen: 
we geloven dat ons liefste mensen ook God zullen zien. Zoals Jezus bidt: Vader, 
Ik wil dat zij die Gij Mij gegeven hebt met Mij mogen zijn waar Ik ben.’ 
 
Want die dierbare mens is niet weg. Voor ons ook niet weg. Misschien dat 
bepaalde herinneringen vervagen. Maar het gevoel van gemis blijft. En ook de 
dankbaarheid voor alles wat hij, wat zij voor ons betekend heeft. Amen. 
 
 
 
   
 
 


