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Inleiding
Maarten Luther dichtte: ‘Midden in het leven zijn wij door de dood omgeven’ [‘omvangen’]; een bewerking 
van een anonieme Latijnse antifoon. In voorbije eeuwen was de dood en de dode door epidemieën, 
hongersnood, gebrek aan hygiëne en goede gezondheidszorg meer nog dan vandaag massaler en 
zichtbaarder aanwezig dan in onze dagen. 
Dat wij jaarlijks onze dierbare overledenen gedenken danken we aan abt Odilio van de abdij van Cluny in 
Frankrijk. Vanaf het jaar 998 liet hij in alle Benedictijnse kloosters ná de gebeden op Allerheiligen (1 
november) de klokken luiden om daarna de gebeden voor de overledenen te zingen. En zo ontstond na 
Allerheiligen ook Allerzielen (2 november). Deze gewoonte verspreidde zich toen bisschop Borromeus van 
Milaan in 1582 voorstelde deze gedenkdag voor heel de kerk in te voeren.
Vandaag 3 november, één dag ná Allerzielen gedenken wij ook in onze Haagse Dominicus onze dierbare 
overledenen.
En dat is goed. Want waarom alleen verklaarde heiligen gedenken en niet dierbaren die ons heilig waren en
nog steeds zijn? Goed ook dat we dit doen in de geloofsgemeenschap die daar woorden voor zoekt en vindt
en in ritueel en gebaar uitdrukt dat de doden nog levendig aanwezig zijn in ons midden.
Dat we dit uur ons verbonden weten  in een keten van verbondenheid met allen die ons voorgingen en in 
wiens voetsporen wij zijn getreden.

Lezing naar Job 14, 1-2; 7-10 
Job nam het woord en zei:
'De mens, uit een vrouw geboren en kort van levensdagen
tot zijn nek vervuld van ongedurigheid,
ontkiemt en verwelkt als een bloem,
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is vluchtig en vergankelijk als een schaduw.
Voor een boom bijvoorbeeld is er hoop;
wordt hij omgehakt, dan kan hij opnieuw gaan groeien
dan zijn er altijd zijn scheuten nog.
wordt zijn wortel te oud in de grond
sterft zijn stem in de aarde
dan nog schiet hij uit als hij water ruikt,
ontwikkelt als rijshout een stel twijgen
Sterft een mens daarentegen,
dan is de kracht eruit;
komt die aan zijn eind - waar is hij gebleven'? 

Lezing, Openbaring 21, 1-4
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de
zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God 
vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een 
luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij 
zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal 
geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’

Overweging
De schat die werd teruggevraagd
Eens, toen rabbi Meïr op een Sjabbat ’s middags in het leerhuis zat om de Thora uit te leggen, stierven zijn 
twee zonen. Wat deed hun moeder? Ze legde hen op een bed en bedekte hen met een laken.
Aan het einde van de Sjabbat, toen rabbi Meïr naar huis kwam, wilde hij weten waar zijn twee zonen 
waren. Toen zei zijn vrouw: ‘Zij zijn naar het leerhuis gegaan’. Maar rabbi Meïr zei: ‘Ik heb in het leerhuis 
rondgekeken en ik heb ze daar niet aangetroffen.’ Daarop reikte zijn vrouw hem de wijnbeker aan voor het 
gebed dat aan het einde van de Sjabbat wordt uitgesproken. Hij sprak het gebed uit. Toen kwam hij weer 
op zijn zonen terug. ‘Waar zijn mijn beide zonen?’ vroeg hij. ‘Zij zijn ergens naartoe gegaan’, antwoordde 
zijn vrouw, ‘ze zullen vast binnenkort weer terugkomen’. Toen bracht ze hem zijn avondeten. Nadat hij 
gegeten had zei ze: ‘Rabbi, mag ik je een vraag stellen over religieuze wetgeving?’ ‘Vraag maar, vraag maar,’
antwoordde rabbi Meïr. Ze vertelde: ‘Een poos geleden kwam hier een man die me een schat in bewaring 
gaf. Nu is hij weer teruggekomen om de schat mee te nemen. Moet ik de schat teruggeven of niet?’
‘Maar mijn liefste’, antwoordde rabbi Meïr verontwaardigd, wat is dat voor een vraag! Wie op zich 
genomen heeft iets voor iemand te bewaren moet dat natuurlijk op verzoek teruggeven.’ 
Daarop zei zijn vrouw: ‘Ja, je hebt gelijk. Zelfs al had jij je mening niet gegeven, dan zou ik de schat die ik 
bewaard had, hebben teruggegeven.’
Toen nam ze haar man bij de hand en leidde hem naar de bovenkamer, naar het bed waarin de dode zonen
lagen. Ze verwijderde het laken waarmee ze de lijken had bedekt, en nu zag rabbi Meïr zijn twee dode 
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zonen. Rabbi Meïr weende en riep: ‘Mijn zonen, mijn zonen! Mijn leraren, mijn leraren!              Mijn zonen 
– omdat ze zich altijd behoorlijk gedragen hebben; mijn leraren – omdat ze mijn ogen door hun studie van 
de Thora verlicht hebben. 
Toen zei zijn vrouw: ‘Rabbi, heb je me net niet gezegd dat iemand die een schat in bewaring heeft die aan 
de eigenaar moet teruggeven. De eigenaar is gekomen en heeft zijn schat teruggevraagd.’ Toen citeerde 
rabbi Meïr de woorden van Job (1, 21): ‘De Eeuwige heeft gegeven, de Eeuwige heeft genomen: de Naam 
des Heeren zij geloofd’. Rabbi Meïr zei: ‘Kijk niet maar de kruik, maar naar de inhoud. Sommige kruiken zijn 
nieuw en bevatten oude wijn, en sommige kruiken zijn oud en bevatten een jonge wijn.‘ [Jalkoet Sjimoni, 
Misjlee 31, 964].
[uit: Sasja Martel: Sterk als de dood – sterven en rouw in Joods perspectief. uitg. Eburon, Delft 200, blz. 
XXIII-XXIV]

Zoals Maarten Luther al dichtte: ‘Midden in het leven zijn wij door de dood omgeven’ [‘omvangen’]. In het 
verhaal over rabbi Meïr komt de dood geheel onverwacht. Soms dient de dood zich als het ware aan 
wanneer je weet dat je leven ten einde loopt. Je kunt je er toe proberen te verhouden hoe moeilijk ook, je 
erop voorbereiden als dat al kan, maar bij de dood die plots komt kan dit niet. De vrouw van rabbi Meïr 
onderneemt tóch een poging om haar man die terugkeert uit het leerhuis van de Thora voor te bereiden op
het drama wat zich heeft afgespeeld en het slechte nieuws wat zij hem moet melden, want de confrontatie 
met de afschuwelijke waarheid van de plotse dood van hun twee zonen kon hem weleens teveel zijn. ‘Waar
zijn mijn zonen?’ vraagt de rabbi en zij lijkt er wat omheen te draaien met verhullende antwoorden die 
tegelijk ook iets ‘onthullen’: ‘Zij zijn naar het leerhuis gegaan.’ Vervolgens bereidt ze haar man voor op de 
confrontatie door het verhaal te vertellen over de in bewaring gegeven schat die de eigenaar is komen 
ophalen. Dan pas ziet hij zijn dode zonen in de bovenkamer.
Sigmund Freud [1856-1939] introduceerde in 1915 in de psychoanalyse de term ‘Trauerarbeit’, rouwen 
over de overledene. Freud poogde de emoties te bevrijden uit de taboesfeer, want je moet er juist iets 
mee!
Maar hoe? Het vergt kennelijk nogal wat, dat blijkt wel uit de keuze voor het woord ‘Arbeit’. Je doet het 
meestal niet bewust, het overkomt je.
De vrouw van rabbi Meïr begint als het ware al met het voorbereiden van de ‘rouwarbeid’ voor haar man 
[en daarmee ook voor zichzelf vraag ik me af] door hem in hun geloofstaal voor te bereiden op de schok 
van de dood van hun zoons en wat daarna komt. 
Het verhaal eindigt ook met geloofswoorden die de rabbi eigen zijn wanneer hij uit het boek Job citeert [1, 
21]: ‘De Eeuwige heeft gegeven, de Eeuwige heeft genomen: de Naam des Heeren zij geloofd’.
Wij kennen die ene zin uit het boek Job heel goed. Maar hoe indrukwekkend en beeldend ik het verhaal 
over rabbi Meïr en zijn vrouw die hun zonen plots verliezen [uit de ‘Jalkoet Sjimoni’] ook vindt, er blijft iets 
wringen.
Soms wordt het leven zomaar afgebroken, ontnomen, en daarmee wordt ook ‘genomen’ in het leven van 
degenen die achterblijven.
Kunnen wij zomaar aanvaarden dat het leven wordt afgebroken van kinderen die nog een leven voor zich 
hebben, van onschuldige slachtoffers in oorlogen en rampgebieden, plots door de dood overmand? Kunnen
wij nog zeggen wat Job zei:  ‘De Heer geeft, de Heer neemt?’ Het is geloofstaal waarin beleden wordt dat 
het leven niet ons bezit is. Ooit was je niet in dit leven, ooit zal je niet meer in dit leven zijn. Met je verstand
kun je dit nog wel meemaken, we weten het zelfs heel goed, maar is er naast dit weten ook plaats voor je 
pijn, je verdriet, je rouw, je onbegrip en onmacht….. uiteindelijk voor aanvaarding ook?
Elders in het boek Job horen we zijn wanhoop zoals in de eerste lezing vandaag wanneer hij uitroept [naar 
Job:14, 1-2; 7-10]: ‘Voor een boom is er nog hoop, wordt hij omgehakt, dan kan hij opnieuw gaan 
groeien….. sterft een mens daarentegen……..waar is hij gebleven?’
Iemand zei: Mijn geloof vertelt me dat we niet in de dood blijven en dat is een mooie gedachte, maar mijn 
lief is niet meer naast mij en ik kan haar niet meer aanspreken. 
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Het gemis, het klagen [ook van Job], de twijfel, het verdriet, het leven met een lege plek naast je – het is  
‘Trauerarbeit’ die om tijd vraagt. Gedenken van de overledenen hoort daar ook bij  en het moet gedaan, 
voor onszelf maar ook uit respect, want de doden niet gedenken, niet meer noemen, doodzwijgen is hen 
een tweede dood geven. Verdringing van de dood doodt!
De laatste jaren hebben is er steeds meer aandacht gekregen voor ‘gedenken’. Begin november worden 
herdenkingsbijeenkomsten gehouden in kerken, op begraafplaatsen en in aula’s van crematoria. Onlangs 
werden herdenkingsbijeenkomsten gehouden voor allen die sneuvelden bij de strijd om de bevrijding van 
Nederland vijfenzeventig jaar geleden.
In de abdij van Berne zei een van de monniken rond Allerzielen: ‘De kerkhoven zijn nu op zijn paasbest.’
Dat is wel een heel grote sprong van verlieservaring naar het geloof van Pasen in ‘opgewekt worden’. En 
een even grote sprong is het van het boek Job [eerste lezing] naar de Openbaring van Johannes 
[tweede lezing], een boek vol dromen en visioenen, over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde [21,1] ‘en
alle tranen zullen uit de ogen zijn gewist. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw….. want wat eerst was is 
voorbij’ [21,4]. Een hoopvolle tekst voor  álle volken, want er staat dat niemand wordt uitgezonderd. Ook 
dit is een geloofsuitspraak, waarin oplicht dat we uiteindelijk allen beelddragers zijn van God.
De een zal zich herkennen in de klacht van Job dat er geen hoop is voor de mens als deze sterft, een ander 
vertrouwt erop dat het visioen van Johannes waar mag zijn.
Voor het verdriet wat we hebben over het verlies van een dierbare maakt het niet uit vermoed ik. Dit delen 
ongelovigen, twijfelaars én gelovigen.
In het boek Openbaring [21,5] lezen we ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw’. 
Je kunt pas een  nieuw hoofdstuk openslaan in je leven als je het vorige hoofdstuk kunt afronden. Dat 
betekent niet dat een vorig hoofdstuk uit je leven wordt vergeten, het wordt herlezen en herbeleefd. Maar 
je kunt niet anders dan verder leven…. én  gedenken hoort daarbij. Dat doen we vandaag. We gedenken 
degenen die plots uit dit leven werden genomen, zoals in het verhaal van rabbi Meïr en ook degenen 
waarvan we kunnen aanvaarden dat het einde kwam na een lang en welbesteed leven of omdat het leven 
alleen nog lijden was. 
In dit gedenken beseffen we deel te zijn van en deel te nemen aan ‘een keten van verbondenheid’. We zijn 
niet gescheiden van elkaar want, om met de woorden van Simone Weil [Franse filosofe 1909-1943] te 
spreken: ‘elke scheiding is een verbinding’ [in: Thomas Halik: Raak de wonden aan, p. 95].

Wie wij gedenken, dat zij in vrede mogen zijn en in JOUW licht. 
Zendt Gij uw geest, zij worden herschapen.
Alles wacht op U vol hoop. [Huub Oosterhuis bij psalm 104]
Ad de Gruijter 03-11-2019

Voorbeden
Wij, hier bijeen
hier en waar ook ter wereld
Jij, die ons raakt met het woord
ons bij name kent
en die namen nooit vergeet

Wij, hier samen. 
gedenken onze doden
naam voor naam: Ingrid Hutter, Riek Heemskerk, broeder Lex Weiler
en alle doden gedenken wij waar ook ter wereld
die onmisbaar waren, te vroeg gestorven
allen voor wie de dood kwam als een uitkomst
voor allen wier sterven ons vervult met woede
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Wij bidden
voor hen die stikken in woede
om het verlies, het verdriet, de pijn, zomaar gekomen
levenslang

In dromen doorstromen
soms oneindige leegte
in donkere nachten

In gedachten zoekend
in alles om ons heen
voelen ons geamputeerd
een rib uit ons lijf genomen

Hoe keren wij het leed
snakkend naar bevrijding en verlossing
dat wij elkaar daarin steunen
en elkaar bewaren

Om elkaar met warmte te omringen
om ondanks alle pijn
op een dag de vogels te horen zingen

Er is immers de belofte:
jij, die de pen opneemt en de regels dansen
de fluit neemt en de tonen schitteren
het penseel oppakt en de kleuren zingen

Zo wordt alles zinvol en mooi in de ruimte 
buiten de tijd

Hoe kan ik dan niet van U houden?
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