
 

 

OVERWEGING  

 
Onlangs liep ik op een ochtend over de dijk langs de IJssel. Het was mistig en de vertrouwde 
kerktoren van Hattem aan de overkant van het water, was niet te zien. De nevel hing laag over de 
uiterwaarden en vertroebelde mijn zicht. In de verte kon ik nauwelijks onderscheiden waar het 
water begon of waar het land eindigde. Het stromende water, het vaste land, in de mist gingen ze 
als vanzelf in elkaar over. Het vage vaste land in de verte, daar waar de mensen wonen, zou een 
beeld voor het leven kunnen zijn en de onzichtbare rivier die het leven meenam, zou kunnen 
staan voor de dood. Of omgekeerd! De rivier is immers levend en in beweging en slingert zich 
door het vasteland dat er in deze tijd van het jaar doods bij ligt. 
 
Water en land, dood en leven, vloeien soms in elkaar over. Dan weten we niet wat wat is. 
Zeker als het mistig wordt in ons hoofd of ons zicht door tranen wordt vertroebeld, dan kan het 
leven voelen als dood. En omgekeerd kan de dood een appèl doen om juist te leven. Onze lieve 
gestorvenen zouden waarschijnlijk niets liever willen dan dat wij het leven weer zouden 
oppakken, zouden verder gaan, het leven weer zouden laten stromen. 
 
We hoorden zojuist over Marta die haar broer Lazarus verloren heeft. Hij lag al vier dagen in zijn 
graf. Vier dagen, dat wil zeggen: er is geen sprake van schijndood. De dood is in dit verhaal 
onherroepelijk. Je kunt het niet meer ontkennen. Marta zoekt in haar reddeloosheid houvast. Ze 
kan zich niet met de dood van haar broer verenigen, is zelf van verdriet meer dood dan levend 
en raakt dan in gesprek met Jezus. 
 
Hij zegt tot haar: ‘Je broer zal uit de dood opstaan.’ ‘Ja,’ antwoordt ze dan schoorvoetend, ‘ik 
weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.’ Je hoort de twijfel, het lijkt ook 
ongelofelijk. Het hoofd van Marta lijkt de boodschap van Jezus wel te willen aanvaarden 
maar het hart zegt wat anders. Haar hart verlangt om haar broer nú thuis te hebben. Dat hij om 
haar heen is als ze thuis komt. Ze verlangt er naar warm en geborgen samen te zijn, gedragen te 
worden.  
 
Dat herkennen we allemaal. Zeker in deze tijd waarin het vroeg donker wordt en we met elkaar 
zoeken naar licht, naar troost, naar warmte. In deze tijd waarin we onze lieve doden gedenken, 
we hen zo missen, dan verlangen we meer dan ooit naar een warm thuiskomen. 
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Het doet me denken aan trekvogels. Vogels die steeds opnieuw naar warme oorden trekken. 
Ze hebben een drang die wij mensen ook hebben; een ingewortelde drang om terug te keren naar 
huis. Grutto’s vliegen 11.000 km over zee, zonder een hapje eten, een slok water of een minuut 
slaap. Gedreven door dat onweerstaanbare verlangen om thuis te komen. Dat verlangen zit in 
heel de schepping. Mensen kunnen terugverlangen naar hun geboorteland bijv., naar hun 
onbezorgde kinderjaren maar ik bedoel eigenlijk een verlangen met een diepere ondergrond. Een 
verlangen dat ons hele bestaan omvat. Het verlangen om hier en ook na onze dood ons thuis te 
kunnen voelen, veilig, geborgen in licht en liefde. Dát verlangen overstijgt leven en dood. 
 
En ik denk dat Jezus het over dat verlangen heeft als hij tegen Marta zegt dat ieder die in Hem 
gelooft nooit zal sterven. Dat Hij de opstanding is, het Licht, het Leven. 
Noem het geloven, noem het aanvaarden, je met eerbied overgeven aan dat wat het Leven je 
brengt. Het Leven met een hoofdletter. Ook op momenten dat we ons zwaar op de proef gesteld 
voelen. Wanneer we leegte ervaren, het leven onbegrijpelijk is. Want hoe graag we onze 
dierbaren ook bij ons gehouden hadden, we weten ook dat hun laatste adem in veel gevallen 
ergens een verlossing was. Dat hun sterven in zekere zin goed was. Een bevrijding van pijn of 
ouderdom, of een ziekte die het lichaam teisterde. Niet altijd is dat het geval, soms komt de dood 
onverwacht en snel, maar is ook dan onontkoombaar. Hoe dan ook, het verdriet snijdt altijd. Het 
gemis kan ons op onverwachte momenten overvallen. 
 
En ja, net als Marta willen we graag geloven in het Leven en tóch…. toch kan verdriet ons 
verscheuren. Kan het onze dag donker kleuren en ons leven doelloos doen lijken. Het gemis 
maakt dat je in een wazige mist leeft of maar half aanwezig bent, de buitenwereld lijkt dan ver 
weg. Verhalen van anderen komen niet binnen. En je merkt hoe onbereikbaar je wordt voor 
anderen. Er is iets anders dat dan bezit van je neemt. 
  
Juist daarom horen we op een avond als deze over de dood van Lazarus. Lazarus, in het 
Hebreeuws, Eleazar, betekent ‘God helpt’. Uit het verloop van het lazarusverhaal blijkt dat God 
helpt en de mens bij name roept, óók over de grenzen van de dood heen. God is en blijft de mens 
nabij, roept ons tot het volle leven,  zowel in ons aardse bestaan als in onze dood. “Wie in mij 
gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft”, hoorden we. Jezus zegt daarmee dat hij de rouwende, 
verdrietige mens in het nu, in het heden, doet opstaan én doet leven. 
We mogen vertrouwen in de liefde, in het grote geheim dat Leven heet. En we mogen weten dat 
de Eeuwige tot ons spreekt als wij spreken met onze doden. Dat Hij ons toelacht als wij hen 
ervaren in liefdevolle herinnering. Zo gaat niets van het eeuwige Licht verloren, het Licht dat 
blijven zal. 
Sterven is ademloos oplossen in dat eeuwige Licht, een glimlach worden, in een spoor van Licht 
dat blijft, dóór mist en donker heen. In dat geloof, in dat Licht sterven we…. én…. in dat Licht 
komen we thuis en mogen we leven! 
 


